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Geacht College,
Bijgaand ontvangt u de concept -geactualiseerde begroting 2016 met het verzoek deze door te geleiden
naar de gemeenteraad, zodat de raad in de gelegenheid is zijn zienswijze op de begroting te geven.
De begroting wordt opiniërend besproken in de carrousel van de Drechtraad op 1 december 2015 en
wordt aangeboden aan de Drechtraad ter vaststelling op 12 januari 2016.

Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,
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1.

Inleiding

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2016. Met deze begroting vindt een financiële vertaling plaats
van de besluitvorming, beleidsuitvoering, en externe budget-ontwikkelingen sinds de primaire
begroting 2016.
De belangrijkste wijzigingen van de begroting betreffen:
Financieel effect
voor gemeenten
miljoen)

- Opnemen van de 2 e helft van het investeringsfonds economie
- De positieve bijstelling van de raming van het aantal en de hoogte van de
bijstandsuitkeringen
- Het aanpassen en toevoegen van de budgetten voor de uitvoering van de
Participatiewet en de nieuwe taken van de WMO 2015, onder andere op
basis van de meicirculaire 2015
- Verlaging van de budgetten voor WMO-huishoudelijke ondersteuning en
WMO-hulpmiddelen
- Verwerken van de afgeronde besluitvorming in de Drechtraad over de
invulling van de 2 e ronde trap af
- Verhoging van de budgetten in verband met loon- en prijsstijgingen

- 0,5
+ 6,7

Totaal

+ 8,9

+ 1,9
+ 1,8
- 1,0

In totaal is het financiële beeld bij de geactualiseerde begroting dus significant positiever dan bij de
primaire begroting. Dit komt overeen met het algemene beeld bij gemeenten dat er na een aantal
jaren van financiële krapte weer een wat positiever beeld ontstaat.
1.1
Budgettaire kaders en uitgangspunten
De gehanteerde kaders en uitgangspunten zijn conform de beleidslijnen van vorige begrotingen. Bij de
begroting 2015, vastgesteld door de Drechtraad op 1 juli 2014, is de indeling van de begroting in
begrotings-programma's aangepast. Deze nieuwe indeling is nu gehandhaafd.
Voorheen had elk bedrijfsonderdeel van de GRD een eigen begrotingsprogramma. Bij de nieuwe
indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de beleidsvelden en anderzijds de interne
bedrijfsvoering. Hierdoor komt meer nadruk te liggen bij de beleidsinhoudelijke aspecten van de
begroting. Met de nieuwe indeling sluit de opzet van de begroting ook beter aan bij de structuur en
inhoud van het regionaal meerjarenprogramma.
Bij de Sociale Dienst zijn beleidsinhoud en -uitvoering nauw verweven. Mede gezien de financiële
omvang is daarom voor de Sociale Dienst een afzonderlijk begrotingsprogramma gehandhaafd.
In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders aangegeven.

Indexering staand beleid
Volgens het financieel beleid worden budgetten en gemeentelijke bijdragen jaarlijks aangepast voor
loon- en prijsontwikkelingen, op basis van de raming van het Centraal Plan Bureau. De andere
gemeenschappelijke regelingen, Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ, volgen dezelfde
systematiek.
De raming voor de prijsstijging is 1,0% en voor de loonkostenstijging 1,9%. Bron septembercirculaire
2015 gemeentefonds:
Tabel 5.2.2 PrIjsmutaties per jaar 2013-2016
2013

2014

2015

2016

1,30%
0,10%

0.00%

0,90%

0,90%

1,60%

2.00%

1,90%

1.10%

0,80%

0.80%

1.00%

overheds consumptie

netto nnteriele consurrptie
lonen en saltfilsen
alge

ne prisontw ikkeling
pr raitate BBP

Bron: MEV20 t5

5

De apparaatsbudgetten van de GRD zijn voor 30% prijs- en voor 70% loongevoelig. De indexering
van die budgetten komt op basis daarvan uit op 1,63%.
Bij voorgaande begrotingen heeft de Drechtraad besloten de feitelijke loonkostenontwikkeling te

hanteren als alternatief voor de ramingen van het CPB. Op dit moment is die feitelijke
loonkostenontwikkeling echter nog onduidelijk. De CAO, en daarmee de loonstijging, voor 2016 moet
nog worden vastgesteld. Ook is nog onduidelijk hoe de pensioenpremie in 2016 wordt.
Daarnaast loopt nog de discussie over de te volgen systematiek van trap -op en trap -af. Om die reden

wordt voorgesteld nu de algemene kostenindexering van 1,63% te verwerken in de begroting, maar
die budgetstijging vooralsnog te reserveren. De uitkomsten van de discussie worden vervolgens
verwerkt bij de l e burap 2016, inclusief de feitelijke kostenontwikkeling.

Samen trap af
In begroting 2010 is gestart met de invulling van de, jaarlijks oplopende, bezuinigingstaakstelling.
Deze bezuinigingen zijn vastgesteld om een bijdrage te leveren aan de financiële krapte bij de
gemeenten, via het principe van "samen trap op, samen trap af'.
De

le

ronde trap af heeft geleid een structurele daling van de gemeentelijke bijdragen met 10%, totaal

De Drechtraad heeft in juli 2012 de zomermotie aangenomen, die heeft geleid tot een aanvullende

500.000 verwerkt. Er is dus een kleine overrealisatie.
De Drechtraad heeft in januari 2014 de kaders voor de 2e ronde trap af vastgesteld, met een
2016. In zijn vergadering van 3 maart 2015 heeft de Drechtraad de invulling van een eerste deel
vastgesteld. Dit eerste deel was reeds in de primaire begroting 2016 verwerkt.
Op 9 juni 2015 heeft de Drechtraad de invulling van het restant van de 2e ronde trap af vastgesteld.
Die besluitvorming is nu in geactualiseerde begroting 2016
Bedrag

Bureau Drechtsteden
Verminderen inzet worrangsregeling
Stoppen ondersteunen klachtencommissie
Stoppen natuur- en milieu-educatie
Stoppen incasseren fietsknooppunten
Sociale Dienst Drechtsteden
Vrijval middelen Mininnabeleid
Fysieke balies dagelijke 1 dagdeel open
Telefonische bereikbaarheid 1 dagdeel minder
Servicecentrum Drechtsteden
Bodes terug naar gemeenten
Digitaliseren servicepleinen
Uitbreiding team inkoop

Totaal

177
58
52
57
10
1.263
1.000
175
88
406
527
255
-173
1.846

De Drechtraad heeft op 3 november 2015 de omvang van de 3e ronde trap af vastgesteld, op basis
van de meicirculaires 2014 en 2015.
en
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Verdeelsleutels ICT
Voor de vaststelling van de gemeentelijke bijdragen voor de {CT-kosten worden, onder andere,
aantallen werkplekken, accounts en applicaties gebruikt. Bij de primaire begroting 2016 waren deze
verdeelsleutels nog niet geactualiseerd conform de bepalingen in de bijdrageverordening.
Bij de geactualiseerde begroting zijn nu wel werkplekken en accounts geactualiseerd, op basis van de
vastgestelde protocols bij de oplevering van de migratie naar grid 2.0.
Het aantal applicaties is niet geactualiseerd, omdat het niet mogelijk bleek tot een eenduidige definitie
en vaststelling te komen.
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Programma's

2.

2.1 Beleid en Bestuur
Begin 2015 heeft de Drechtraad het uitvoeringsprogramma van het regionaal meerjarenprogramma
2014-2018 vastgesteld. In de besluitvorming van dit uitvoeringsprogramma is opgenomen dat de
inhoud en de financiële vertaling hiervan zal worden samengevoegd in de P&C cyclus. In de primaire
begroting 2016, welke in juli is vastgesteld in de Drechtraad is dit rMJP geïntroduceerd in de P&C
documenten. De ambities en de speerpunten zijn op hoofdlijnen terug te vinden in het onderdeel
Beleid.
Op verzoek van het Drechtstedenbestuur wordt op korte termijn een sociaaleconomische analyse van
de Drechtsteden opgesteld. Hieruit moet in samenhang met rMJP een prioritaire agenda met cruciale
opgaven en scherp profiel van de Drechtsteden worden geformuleerd. De resultaten en conclusies
van deze analyse zullen worden gebruikt om het rMJP inclusief uitvoeringsprogramma te actualiseren.
In afwachting hiervan is in deze actuele begroting geen inhoudelijke bijstelling opgenomen.

Primaire begroting 2016
Baten
Saldo
Lasten

Geactualiseerde begroting 2016
Lasten
Baten
Saldo

Lasten

Afwijking
Baten

Saldo

Fysiek
Economie
Sociaal
Bestuur en staf
Regiogiiffie

2.597
1.517
509
1.667
370

2.597
1.517
509
1.667
370

0
0
0
0
0

2.453
2.025
517
1.688
376

2.453
2.025
517
1.688
376

0
0
0
0
0

-145
507
7
21
6

-145
507
7
21
6

0
0
0
0
0

Totaal

6.660

6.660

0

7.059

7.059

0

398

398

0

Onderdeel Beleid, uitvoeringsprogramma RMJP 2014-2018
Nu het uitvoeringsprogramma is vastgesteld is dit in hoofdlijnen opgenomen in de P&C documenten.
Wat willen we bereiken?
De Drechtraad heeft drie ambities vastgesteld voor de komende jaren.
WagráigliVánlóTáMcliiirTW': Aantrekkelijker maken van ons
Zorg en (zelf)redzaamheid van

AjVaia, Trrr. 'Tja

,-..940)1h,miál'.didgé.
.riári:a11-0:ir

rdeátChePPeijike functies De

aanwezigheid van bedrijven levert'
banen en daarmee een zelfstandig
inkomen op. Geld dat wordt
aap allerlei zaken zoals wonen en
voorzieningen. Daarom is het van
- groot belang dat de economische
kracht van de regio op peil blijft.
De regio is sterk in een aantal

gebied

onze inwoners

Wij willen ons gebied
aantrekkelijker maken voor
bewoners, ondernemers en
investeerders die onze sociale en

De Drechtsteden willen inwoners

economische structuur versterken,

Factoren als bereikbaarheid,
aantrekkelijkheid van de
woonomgeving, sociale en fysieke
veiligheid, gezondheid, onderwijs
en cultuur bepalen waar
investeringen landen.

sectoren, maar de voorsprong
t.o.v. andere regio's neemt af en
de economische basis van de

We willen de aantrekkelijkheid van
ons leefklimaat vergroten. Daarbij
hoort het inzetten op
regio is relatief smal. Het
bereikbaarheid van de regio én het
versterken van ons profiel, het
: vergroten van de externe- en
bevorderen van innovatie in en
waterveiligheid. Duurzaamheid is
verduurzaming van de huidige
voor ons een belangrijke
sterke sectoren en het verbreden . voorwaarde om de balans tussen
van onze economische structuur is people, planet en profit te

.

in staat stellen sociaal en

economisch zelfredzaam te zijn.
De eigen kracht van de burger en
zijn netwerk staat centraal. De
nadruk verschuift van het

wegnemen van beperkingen die
mensen ondervinden, naar wat
mensen nog wel kunnen, zowel als
het gaat om werk en inkomen als
om zorg en ondersteuning.
Gemeenten krijgen in het kader
van de 'drie decentralisaties' (drie
D's) met ingang van 1 januari 2015
meer taken en
verantwoordelijkheden op het
gebied van werk en inkomen,
maatschappelijke ondersteuning
en jeugdzorg.

bevorderen.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
De drie ambities zijn uitgewerkt in negen ambities. De negen ambities zijn weer verder vertaald naar
programmabladen. Per programmablad is aangegeven wat er bereikt gaat worden, wat daarvoor
gedaan wordt en wat het gaat kosten. Tevens is aangegeven hoe de resultaten gemeten gaan
worden. Deze programmabladen zijn geactualiseerd naar de stand van medio oktober 2015. Van twee
lopende trajecten mag verwacht worden dat deze mogelijk nog leiden tot aanpassing van komend jaar
uit te voeren projecten/werkzaamheden en dus ook tot aanpassing van de programmabladen. Dit
betreft het traject van de sociaal-economische analyse en het proces rondom het met de provincie
Zuid-Holland te sluiten bestuursakkoord.
De programmabladen zijn als bijlage bijgevoegd. Zij vormen tevens de basis van de buraps.
Hoe gaan we dit meten?
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft voor het monitoren van het raads- en
uitvoeringsprogramma een pakket aan meetinstrumenten samengesteld.
Wat gaat het kosten?
In dit onderdeel zijn de kosten opgenomen van het uitvoeringsprogramma voor 2016, de kosten voor
ambtelijke ondersteuning en de onderdelen, waar een aparte inwonerbijdrage voor wordt opgehaald.
Een aanpassing op de primaire begroting is het ophalen van de incidentele middelen voor het
Investeringsfonds "Economie" en de doorvertaling van de tweede bezuinigingsronde groene
voorstellen van de trap -af notitie.
Primaire begroting 2016
I

Lasten

Baten

Actuele begroting 2016

Saldo

Lasten

Baten

Afwijking

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Fysiek

2.597

2.597

0

2.453

2.453

0

-145

-145

o

Economie

1.517

1.517

0

2.025

2.025

0

507

507

o

509

509

0

517

517

0

7

7

o

Saldo van
baten en
lasten

4.623

4.623

0

4.994

4.994

0

370

370

o

Reserves

0

0

0

o

o

0

o

o

o

4.623

4.623

4.994

4.994

0

370

370

0

Sociaal

Totaal
resultaat

Resultaatanalyse
Toelichting
A
B
C

Omschrijving afwijking
Lasten
Bijdrage 2016 Investeringsfonds
Economie
r trap af
Indexering loon- en prijsontwikkeling

IIS

S

A
B

c

Saldo

Gemeente

-500

Alle zes

177

-25
-22

152
-22

Alle zes
Alle zes

/77

-547

-370

s

I

500

s

25
22

S

Nadeel
-500

I

Subtotaal
Baten
Bijdrage 2016 Investeringsfonds
Economie
2' trap af
Indexering loon- en prijsontwikkeling

Voordeel

-177

500

Alle zes

-152

Alle zes
Alle zes

22

Subtotaal

547

-177

348

Totaal baten en lasten
Mutaties reserve
Geraamd resultaat

370
0
370

-370

o
0
o

o
-370

Toelichting:
A. Bijdrage 2016 voor het "Investeringsfonds Economie" uit uitvoeringsprogramma
In de primaire begroting is gemeld dat er een "acquisitiefonds" om investeringsprojecten naar de
Drechtsteden te halen ingevoerd wordt. In totaal zal het fonds 1 miljoen euro bedragen. In 2015 is de
opgehaald.
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B. Trap -af bezuiniging, tweede deel groene voorstellen
In juni is besloten om het tweede deel van de groene voorstellen in te vullen uit de trap -af notitie. Voor

voor de opheffing van de Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling en de Regionale
Klachtencommissie Woonruimteverdeling, het stopzetten van de regionale uitvoering van beheer en
onderhoud van fietsknooppunten en Natuur- en Milieu-educatie. Het opheffen van de Regionale
begroting 2016 opgenomen.

C. In de budgetten is (deels) een indexering opgenomen van 1,63% in verband met de loon- en
prijsontwikkeling 2016.

Bestuur en Staf

Wat willen we bereiken?

Bestuur

Drechtsteden
sterke, aantrekkelijke,
bereikbare regio

(
politiek/maatschappelijk
gestuurd rMJP

/

programmering: helder \
belegde bevoegdheden

L....

doortastend
...
bestuur,
politiek gecontroleerd

N----___

- - - - --1

efficiënte en effectieve
ambtelijke organisatie

Op 1 oktober 2013 heeft de Drechtraad zijn visie op de
samenwerking en toekomst van de Drechtsteden

vastgesteld. Deze visie op de samenwerking en toekomst
van de Drechtsteden geeft overzicht van de principes voor
de samenwerking, de principes voor de strategische
agenda Drechtsteden en de programmering, de principes
voor het netwerkbestuur, en de principes voor het
organisatienetwerk.
Aan de hoofdnotitie is een notitie met uitwerking van de
toekomst van het netwerkbestuur verbonden, waarmee de
Drechtraad een aantal belangrijke besluiten neemt over
concrete maatregelen ter versterking van het
netwerkbestuur, ondersteunend aan de opdracht van het
bestuur de ambities, opgaven en taken die aan de regio
zijn toebedeeld te realiseren.
Na de gemeenteraadsverkiezingen bij de zes
Drechtstedengemeenten is na een formatieproces op 1 juli
het nieuwe Drechtstedenbestuur aangewezen.

De Drechtraad heeft direct bij zijn installatie op 15 april 2014 het initiatief genomen tot formulering van
zijn ambities voor de regio Drechtsteden. Dit heeft geleid tot de Contouren Raadsprogramma
Drechtraad 2014-2018, in het verlengde waarvan de Drechtraad in zijn vergadering van 1 juli 2014
aan het Drechtstedenbestuur opdracht heeft gegeven zijn Uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit is
begin 2015 vastgesteld door de Drechtraad.

In dit Uitvoeringsprogramma van het Drechtstedenbestuur wordt als een van de succesfactoren voor
de realisatie van de inhoudelijke ambities en speerpunten voor de regio, het bestuursmodel en de
werking daarvan binnen het collectief van de Drechtstedengemeenten gezien. In het
acties voorzien.
Staf
Samen met de gemeenten proberen wij ons werk zo slim mogelijk uit te voeren, tegen zo laag
mogelijke kosten. Zodat de middelen die we daarmee voor de gemeenten uitsparen, ingezet kunnen
worden voor de leefbaarheid in de wijken, voor veilige wegen of voor goed onderwijs. Vanuit de
concernstaf sturen wij op het leveren van een zo groot mogelijke meerwaarde voor onze eigenaren en
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klanten. De GRD biedt excellente dienstverlening, om de gemeenten te ondersteunen in hun
kerntaken en bij het bereiken van hun doelen.
Dit doen wij:
Met publieke zakelijkheid: we combineren maatschappelijke betrokkenheid en kennis van
omgeving en het netwerk, met professionele fermheid, zakelijkheid en doelmatigheid.
Met degelijkheid: onze klanten en eigenaren mogen vertrouwen op gedegen producten tegen
een acceptabele prijs, met continuïteit in kwaliteit en levering.
Met innovatie: we zoeken voor onze klanten continu naar mogelijkheden om producten te
verbeteren en kosten te verlagen, om onze doelmatigheid te verhogen. Daarbij zijn we
grensverleggend zonder risico's te vergroten.
De GRD-organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Vanuit een pioniersfase zijn we inmiddels gegroeid
naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening door onze klanten mag
worden verwacht. Daartoe zoeken wij binnen de eigen organisatie én in overleg met onze
eigenaren/klanten naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren, onze processen te
stroomlijnen en onze kosten te verlagen. Met name dat kostenaspect heeft de afgelopen periode veel
aandacht gekregen in het licht van de bezuinigingsopgave Trap Af 2 e ronde. Een groot deel van de
door de Drechtraad hiertoe genomen besluiten zullen in 2016 tot uitvoering worden gebracht en hun
effect hebben op de GRD-begroting en de lokale begrotingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuur
De in het Uitvoeringsprogramma 2014-2018 voor het onderdeel Bestuur opgenomen implementatie
van de besluiten uit het in oktober 2013 afgeronde debat over de toekomst van de samenwerking en
het netwerkbestuur is afgerond. Het debat over de programmering en bevoegdhedentoedeling is voor
een deel afgerond met de inpassing van het regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018
in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Een algehele actualisering van de
gemeenschappelijke regeling is te gelegener tijd aan de orde.
Vanuit de door raadsleden en het Drechtstedenbestuur gedeelde constatering dat het formatieproces
van het Drechtstedenbestuur complex en tijdrovend is, is een ad hoc commissie ingesteld die
voorstellen voorbereid ter vereenvoudiging van de verordening van de Gemeenschappelijke Regeling.
In het kader van programmering en profiel en identiteit van de Drechtsteden, is geconstateerd dat de
sociaaleconomische situatie van de Drechtsteden verscherping vraagt van actie en inzet op relevante
en beïnvloedbare dossiers. Hiertoe heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven om een scherpe
gerichte sociaaleconomische analyse van de Drechtsteden op te stellen. Daaruit moet in samenhang
met rMJP een prioritaire agenda met cruciale opgaven en scherp profiel van de Drechtsteden worden
geformuleerd. In het verlengde hiervan zetten de Drechtsteden in op het stimuleren en faciliteren van
de externe kracht van de samenleving en stakeholders in de regio.
In het kader van de opdracht "bestuurlijke verbindingen die ertoe doen en resultaten opleveren" uit het
Uitvoeringsprogramma 2014-2018, is op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een
traject gestart om de mogelijkheden tot toetreding van deze gemeente tot de GR Drechtsteden en het
netwerk van de Drechtsteden te onderzoeken. Net voor het zomerreces 2015 heeft HardinxveldGiessendam het formele verzoek om toetreding gedaan, waarop in de tweede helft van 2015
besluitvorming hierover door de eigenaren van de GR Drechtsteden volgt.
Ten slotte zal het Drechtstedenbestuur de ontwikkelingen op gebied van het gemeentelijk bestuur en
de eisen die gesteld worden aan de bestuurskracht van gemeenten en samenwerkingsverbanden
volgen en waar relevant visies ontwikkelen en voorleggen.
Staf
In het kader van Trap Af 2 e ronden zijn diverse besluiten genomen door de Drechtraad die vanaf 2016
van kracht zullen zijn. Een aantal van deze voorstellen gaan gepaard met een reorganisatie van taken
en mensen tussen de GRD en gemeenten, waartoe in 2015 reeds voorbereidingen zijn getroffen.
De GRD heeft, ongeacht of door de eigenaren in de toekomst nieuwe taakstellingen worden
vastgesteld, een verantwoordelijkheid in het continu zoeken naar mogelijkheden om slimmer en
goedkoper de door de eigenaren opgedragen taken uit te voeren. Daar zet het managementteam
Drechtsteden zich voor in, waarbij uiteraard nauwe afstemming moet de eigenaren c.q. klanten plaats
dient te vinden. Ook bij een mogelijke nieuwe taakstelling voor 2016 en verder zal deze samenwerking
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de basis moeten zijn voor een goede invulling van de bezuinigingsopgave, passend binnen het door
de eigenaren gewenste takenpakket van de GRD.

Hoe gaan we dit meten?

Er vindt bewaking plaats op de voortgang van de totstandkoming van deze producten.
Wat gaat het kosten?
Actuele begroting 2016

Primaire begroting 2016
Lasten
Saldo van baten
. en lasten
1- R e s e rv e s
Totaal resultaat
_.

1.667

1.667

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Afwijking

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.667

0

1.688

1.688

0

21

21

0

0

0

0

0

o

o

0

0

1.667

0

1.688

1.688

o

21

21

0

Resultaatanalyse
In de budgetten is een indexering opgenomen van 1,63% in verband met de loon- en prijsontwikkeling
2016.

Regiogriffie
Inleiding

Met de vaststelling van de Verordening Ondersteuning Algemeen Bestuur op 4 november 2014 heeft
de Drechtraad definitief gekozen voor een eigen ondersteuning in de vorm van een Regiogriffie. Na de

invoering van de dualistische bestuursstructuur in gemeenten in 2002, is dit in Nederland de eerste
gemeenschappelijke regeling die ondersteund wordt door een griffie en een griffier.
Na de fase van formatieve opbouw, bevindt de Regiogriffie zich nu in de fase van verdieping en
verankering in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Deze verdieping zal zich in 2016 voortzetten,
waarbij de griffie in toenemende mate haar meerwaarde aantoont en daarmee haar bestaansrecht
verzekert.

Conclusies, acties, bijsturing e.d.
In het laatste kwartaal van 2015 is de Regiogriffie toegegroeid naar de vastgestelde formatie van
2,6 fte, exclusief facilitaire ondersteuning voor Drechtstedendinsdag vanuit het Bureau Drechtsteden
(0,3 fte) en exclusief de ondersteuning door de zes raadsgriffiers voor Drechtstedendinsdag (0,6 fte).
De kosten van de inzet van de griffiers worden niet doorberekend. Voor 2016 worden de beschikbare
middelen ten opzichte van 2015 gehandhaafd, waarbij wel wordt gestreefd naar een meer efficiënte
bedrijfsvoering.

Eventuele toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de GRD heeft geen invloed op de
formatie van de Regiogriffie, met dien verstande dat de ondersteuning door de raadsgriffiers wordt
uitgebreid met 0,1 fte (van 6 naar 7 griffies). Wel zal de uitbreiding met zes zetels in de Drechtraad
gevolgen hebben voor de benodigde vergadercapaciteit in de diverse vergaderlocaties.

Wat willen we bereiken?
De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad, de fracties en de leden in de breedste zin van het woord,
bereidt de vergaderingen voor van de Drechtraad en de diverse gremia en draagt zorg voor de
afhandeling van besluiten. In 2016 wil de Regiogriffie komen tot servicenormen, op basis waarvan
Drechtraad, bestuur en ambtelijke organisatie weten wat zij van de Regiogriffie kunnen verwachten.
Voor 2016 wordt een eerste jaarplan Regiogriffie opgesteld. Daarin worden niet alleen de reguliere
werkzaamheden, maar ook bijzondere taken en opdrachten beschreven. Het geeft de Drechtraad
vooraf inzicht in de werkzaamheden van de Regiogriffie en het geeft een instrument om de
Regiogriffie te controleren op een kwalitatieve ondersteuning. Het jaarplan Regiogriffie is onderdeel
van het streven om de basis op orde te hebben en het geeft een eerste aanzet voor externe oriëntatie.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
Op basis van het vergaderjaarschema organiseert de Regiogriffie de vergaderingen van de
Drechtraad en zijn tijdelijke, dan wel vaste commissies en werkgroepen. Voor 2016 zijn dat 10
Drechtstedendinsdagen, waaronder Carrousels, Themabijeenkomsten en 10 bijeenkomsten van de
Agendacommissie. Daarnaast voert de Regiogriffie het secretariaat van Presidium, Auditcommissie en
tijdelijke commissies.
In de uitvoering van werkzaamheden werkt de Regiogriffie samen met griffies in de
Drechtstedengemeenten en stemt deze af met de ambtelijke organisatie van het Bureau
Drechtsteden. De regiogriffier is de eerste adviseur voor de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,
Drechtraad en zijn commissies.
In 2016 wordt een start gemaakt met de formulering van servicenormen. Dit is een ontwikkelproces
dat doorloopt tot 2018.

Product/activiteit/project

, Advisering aan
i
Drechtraadsleden

Beoogd resultaat

Stand van zaken

Het gevraagd en ongevraagd
geven van advies aan
Drechtraadsleden en hun
plaatsvervangers.

geëvalueerd en zo mogelijk
worden verbeterpunten
ingebracht.

Voorbereiding, uitvoering
en afhandeling van
besluiten van 10
Drechtstedendinsdagen.

Een uit logistiek en
organisatorisch oogpunt
adequaat verloop van de
vergaderingen.

Werkzaamheden worden continu
geëvalueerd en zo mogelijk
worden verbeterpunten
ingebracht.

Voorbereiding, uitvoering
en nazorg van alle
vergaderingen van de
commissies en
werkgroepen die zijn
ingesteld door de
Drechtraad.

Een goede, soepele uitvoering
en verzorging van de
vergadering en het geven van
noodzakelijke faciliteiten en
ondersteuning.

Werkzaamheden worden continu
geëvalueerd en zo mogelijk
worden verbeterpunten
ingebracht.

Formuleren van
servicenormen.

Het scheppen van duidelijkheid
van verwachtingen van de
ondersteuning aan Drechtraad
en zijn commissies.

Start in 2016 met doorloop tot
2018

Opstellen van jaarplannen.

Drechtraad krijgt inzicht in de
wijze en kwaliteit van uitvoering
van reguliere werkzaamheden
en bijzondere opdrachten

In het vierde kwartaal van 2015
wordt gestart met het jaarplan
voor 2016. Concept jaarplannen
worden eerst voorgelegd aan het
presidium.

Werkzaamheden worden continu

Het aantal vergaderingen varieert
per jaar.

Hoe gaan we dit meten?
Kritische succesfactor

Tevreden voorzitters en
(Drecht)raadsleden

Prestatie-indicator

Realisering

Normering

Normering

2014

2015

2016

Periodieke enquêtes of
tevredenheidsonderzoeken

Voldoen aan beschreven en Periodieke enquêtes of
vastgestelde servicenormen tevredenheidsonderzoeken
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Presentatie van jaarplannen Voorgestelde activiteiten
door de Regiogriffie aan
worden jaarlijks door de
Drechtraad
Drechtraad geaccordeerd
en vervolgens
geëvalueerd

-

-

1

Wat gaat het kosten?

Resultaat voor bestemming
Mutatie reserves
Resultaat na bestemming

Primaire begroting 2016
Geactualiseerde begroting 2016_
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
370
370
0 4_
376
376
0

Oi
370 I

01
370 I

01
0

01
376

OI

0

376 !

0

Lasten

Afwijking
Baten
6
6
0
0
6
6

Saldo
0
0
0

overhead en materiële budgetten zoals de Drechtstedendinsdag. Door nadrukkelijk te sturen op de
kosten zullen de uitgaven binnen de toegekende personele en materiële budgetten blijven.
In de budgetten is een indexering opgenomen van 1,63% in verband met de loon- en prijsontwikkeling
2016.
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2.2

Sociale Dienst Drechtsteden
2016: na grote veranderingen een jaar van uitbouwen en doorontwikkelen

Waar 2015 het jaar van de grote veranderingen in het sociale domein betekende, staat 2016 voor het
verder door ontwikkelen van die ingezette veranderingen. De eerste fase van de transformatie WMO
gaat in 2016 vorm krijgen, en ook het minimabeleid wordt als sluitstuk van het sociale domein goed
doorgelicht om de effecten van de 3D's voor inwoners te bezien. De Wet Taaleis gaat extra
verplichtingen geven aan inwoners die onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal hebben en
een bijstandsuitkering ontvangen.
Was voorheen nog sprake van een economische crisis, wordt voor de Nederlandse economie in 2016
een groei van 2,1% verwacht volgens het CPB (juni 2015 raming). Terwijl de economie nu aantrekt,
en een groei voor 2016 wordt verwacht reageert de arbeidsmarkt toch nog vertraagd op het herstel.
De werkloosheid daalt naar verwachting licht, namelijk van 7% (2015) tot 6,7% in 2016.
Duidelijk is, dat gezien de ontwikkelingen in het sociale domein (decentralisaties, terugtrekkende
overheid en bezuinigingen), van de samenleving meer verantwoordelijkheid wordt gevraagd, De
begeleiden, nieuwe verbindingen te leggen en zorg te dragen voor efficiënte dienstverlening.
We kunnen deze taken niet alleen uitvoeren. Dat willen we ook niet. Juist de samenwerking met
andere partijen in het maatschappelijk veld is essentieel voor een gedragen en succesvol beleid.
Dit betekent dat ook in 2016 we verder ontwikkelen met een uitgebreider takenpakket dan voorgaande
jaren en met beperkte middelen. Aan het nieuwe takenpakket van maatwerkvoorzieningen WMO
worden verbeteringen aangebracht. De Drechtsteden gaan van start met nieuwe vormen van
begeleiding en introduceren een nieuwe wijze van indiceren, die meer maatwerk en flexibiliteit voor
burgers mogelijk maakt en resulteert in een verlaging van administratieve belasting voor de
aanbieders.
Ook in 2016 blijft het echter zo dat ondanks de grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers, de
Rijksoverheid extra verplichtingen blijft stellen, die door gemeenten moeten worden gehandhaafd. Een
voorbeeld daarvan is dat met de taaleis het beheersen van de Nederlandse taal als verplichting vanaf
1 januari 2016 aan de toekenning en verlening van bijstand wordt verbonden.
De ontwikkelingen rondom de Participatiewet kenmerken zich door verbetering en uitbreiding van het
instrumentarium en de samenwerking met andere partijen. Zo zal de harmonisatie van instrumenten
en samenwerking met het UVVV, dat in 2015 is opgepakt in 2016 worden voltooid.
Datzelfde geldt ook voor de aparte dienstverlening voor de meer kwetsbare doelgroepen. Voor de
reguliere doelgroep zal de aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand en bijstand voor
levensonderhoud grotendeels worden gedigitaliseerd. Hierdoor krijgt de burger meer regie over de
aanvraag, is beter in staat dit proces te volgen en is minder afhankelijk.
De algemene teneur is dat het aantal mensen in de bijstand minder snel daalt dan de economische
groei (na -ijl effect). Vaak komen eerst mensen vanuit de WW weer aan de slag, daarna pas andere
doelgroepen, waaronder bijstandsgerechtigden. Het CPB voorspelt dat de bijstand met vertraging
reageert op de conjunctuur en dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 stijgt met 2,5%. Dat terwijl
we in de Drechtsteden sinds medio mei 2015 een dalende trend ingezet lijkt, die we voor 2016 hopen
te kunnen doorzetten.
Ook de toegenomen vluchtelingenstroom naar Europa wordt in 2016 ook zichtbaar in de
Drechtsteden. Er wordt een aanzienlijke toename verwacht van het aantal statushouders, in wiens
huisvesting, werk en inkomen zal moeten worden voorzien. Hoewel de formele taakstelling en de
gaan we uit dat circa 650 statushouders in deze regio gehuisvest worden, wat een instroom van zo'n
215 klanten tot gevolg zal hebben.
In 2016 blijft de ambitie van de Drechtsteden om zo veel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het
werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Als een betaalde baan vanwege een grote

15

afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen niet reëel haalbaar is, worden zij gestimuleerd om, met
behoud van uitkering, vrijwilligerswerk te doen of onder begeleiding een zinvolle maatschappelijke
activiteit uit te voeren op een participatieplek.
De ambitie is dat het aantal mensen dat eind 2016 een uitkering ontvangt maximaal 5700 is. Voor
2016 blijven we met dit aantal binnen het beschikbare budget Inkomensdeel.
De uitdaging voor het komende jaar is het voortbouwen op de jarenlange ervaring op samenwerking
met de ambitie om burgers in de Drechtsteden zoveel en zolang mogelijk zelfstandig vorm te laten
geven aan hun leven.

Samenvatting van de financiële effecten
Bedragen x E 1.000
Programma

-

Werk & Inkomen
A. Participatie
B. WSW
C. Inkomensondersteuning

Dekking
Effect Gemeente
- Actualisatie begroting
T.1.v.
Primaire begroting
reserve/ Rijksverg. Fin. effect
2016 '
2016
.
Baten
Saldo Afwijking irtic.derden Budget N. Gemeenten
Lasten
Baten ' Saldo Lasten
-90
0
-6.004
133.832
133.832
6 127.828 127.828
-6.722
808
0
0
-189
0
12.875
12.875
0
-189
13.064
13.064
0
0
188
0
188
0
29.156
29.156
28.968
28.968
-6.003
-90
809
-6.722
85.797
85.797
0
91.800
91.800
0
8.879
100
6.455
2.324

8.879
100
6.455
2.324

0
0
0
0

9.730
100
6.455
3.175

9.730
100
6.455
3.175

0
0
0
0

851
0
0
851

0
0
0
0

851
0
0
851

o

52.743
19.200
0
9.800
22.457
1.286

52.743
19.200
0
9.800
22.457
1.286

0
0
0
0
0
0

52.510
18.200
1.687
8.900
22.448
1.275

52.510
18.200
1.687
8.900
22.448
1.275

0
0
0
0
0
0

-233
-1.000
1.687
-900
-9
-11

7
0
0
0
7
0

1.667
0
1.687
0
-9
-11

-1.907
-1.000
0
-900
-7
0

Budgetadvies en schuldbemiddeling
L. Budgetadv. & schuldbem.

70
70

70
70

0
0

70
70

70
70

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Appa ra a tskosten
M. Apparaatskosten
N. Decentr.uitk. mr. regionale werkbedrijxen
0 . Bezuinigingen 2e ronde Trap Af
Totaal
-

32.338
32.338
0
0
227.862

32.338
32.338
0
0
227.862

0
0
0
0
0

32.998
32.861
400
-263
223.136

32.998
32.861
400
-263
223.136

0
0
0
0
0

660
523
400
-263
-4.726

0
0
0
0
-83

400
0
400
0
3.726

260
523
0
-263
-8.369

Minimabeleid
D. Kinderopvang
E. Minimabeleid
F. Maatwerkworz. Inkomenssteun CZG

G.
H.
I.
J.
K

Wmo
Huishoudelijke onderst.
Huishoudelijke Hulp Toelage
Hulpmiddelen
Persoonlijke wizorging

0
0
0

In deze tabel zijn de effecten voor het jaar 2016 opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de meerjarige
financiële effecten opgenomen. In hoofdstuk 5 is gedetailleerd aangegeven wat de effecten van deze
wijzigingen zijn voor de gemeenten.

de primaire begroting 2016

A. Participatie
Als uitgangspunt voor de baten wordt het schot binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein gebruikt
als kader van de benodigde baten 2016 om het re -integratie instrumentarium en de Wsw te kunnen

bekostigen. Conform bijdragenverordening, vastgesteld door de Drechtraad op 7 april 2015. Vanaf
2016 is er geen reserveringsregeling uit voorgaande jaren meer beschikbaar.

ander conform de meicirculaire 2015, nominale indexatie. De lasten zijn hiermee gelijkgesteld.

participatieplekken, doelgroep loonwaarde 30-50%. Nieuwe initiatieven die in de 2 e helft van 2015 zijn
ingezet lopen door in 2016 en krijgen daarmee ook hun volledige financiële effect voor het hele jaar
2016.
De prognose is dat het beschikbare budget toereikend zal zijn.
De financiering van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking wordt
overgeheveld van minimabudget naar het Participatiebudget. De bij de gemeenten beschikbare
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gelden in de algemene uitkering wordt voor dit doel Opgehaald. De lasten en baten participatie

B. Wsw
aanpassing van de budgetten door het rijk op basis van het aantal gerealiseerde Wsw
arbeidsplaatsen. De lasten zijn aan de baten gelijk gesteld, afrekening zal plaatsvinden op basis van
nacalculatie.
C. Inkomensondersteuning
Voor 2016 is de ambitie een maximaal klantenaantal van 5.700 en daarmee komen de Drechtsteden
naar verwachting financieel budgettair neutraal uit.

rijksvergoeding. Bij deze actualisatie is sprake van een verbetering, namelijk dat de uitkeringslasten
gelijk zijn aan de rijksvergoeding zoals deze nu bekend is. Het verschil ten opzichte van de primaire
De per saldo lagere lasten hebben betrekking op:
miljoen lagere lasten)
De per saldo hogere baten hebben betrekking op:
Het geprognosticeerde budgettair neutrale resultaat bevat een aantal onzekerheden en
afhankelijkheden. De belangrijkste zijn:
- de landelijk ontwikkeling van de aantallen uitkeringsgerechtigden in 2016 (CPB: Centraal
Economisch Plan 2016) zal mogelijk resulteren in een aanpassing van het macrobudget 2016,
- een extra taakstelling statushouders,
- de extra ambitie van een aantal Drechtstedengenneenten gehoor te geven aan het verzoek om
meer statushouders dan de taakstelling op te nemen,
- de statushouder die wordt gehuisvest in de Drechtstedengemeenten (op de samenstelling van
de instroom statushouders die aan de Drechtsteden worden gekoppeld is geen invloed uit te
oefenen), heeft deze recht op een alleenstaandennorm, gezinsnorm of betreft het een
gezinshereniging,
- de geprognosticeerde eindstand 2015 niet zou worden gehaald,
- de ambitie, eind 2016 bedraagt het klantenaantal maximaal 5.700, niet wordt verwezenlijkt.

D. Kinderopvang
In lijn met de primaire begroting.

E. Minimabeleid
In lijn met de primaire begroting. Deze begroting is gebaseerd op een voortzetting van het beleid van
2015. We zijn bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een groei van het bereik van 10% ten
opzichte van de geprognotiseerde realisaties van het jaar 2015. Door het per onderdeel reëel
begroten, op basis van ervarings- en realisatiecijfers, en de overheveling van het onderdelen
bonussen vrijwilligerswerk en individuele studietoeslag voor studenten met een beperking naar het
programma Werk en Inkomen onderdeel Participatie, behoeft de begroting geen aanpassing. Begin
2016 staat een brede evaluatie van het minimabeleid gepland, vergelijkbaar met de twee eerdere
evaluaties minimabeleid uit 2013 en 2014. Hierin worden de effecten van zowel lokaal als landelijk
beleid op groepen minima uit de Drechtsteden in kaart gebracht en worden de ontwikkelingen in en
het gebruik en bereik van de verschillende instrumenten onderzocht. De resultaten van de evaluatie
zijn omstreeks het derde kwartaal 2016 bekend en zullen worden vergeleken met de eerdere
evaluaties. Afhankelijk van de conclusies worden nieuwe (beleids)voorstellen gedaan.
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F. Maatwerkvoorziening lnkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten
Conform de Financiële Notitie Wmo 2016, zijn de lasten en baten gelijkgesteld aan de gemaakte
budget is overgeheveld naar Wmo begeleiding en kortdurend verblijf ter dekking van de verwachte
kosten op dit onderdeel.
G. Huishoudelijke ondersteuning
De verwachting is dat de dalende trend op de huishoudelijke ondersteuning uit de eerdere jaren in
2016 in afgevlakte vorm doorzet en uiteindelijk zal stabiliseren. De gemeenten ontvangen voldoende
middelen van het Rijk om de voorziening huishoudelijke ondersteuning in huidige vorm ongewijzigd
voort te zetten.

primaire begroting 2016. De lagere lasten worden veroorzaakt door de daling van het aantal cliënten
die een beroep doen op de huishoudelijke ondersteuning, als gevolg van de hogere eigen bijdragen
die zij in 2016 moeten betalen.

H. Huishoudelijke Hulp Toelage
Om de gevolgen van de bezuinigingen op de werkgelegenheid voor de sector te verzachten heeft de
staatssecretaris van VVVS in de zomer van 2014 het instrument 'huishoudelijke hulp toelage' geïntroduceerd en gemeenten in de gelegenheid gesteld hiervoor subsidie aan te vragen. De GRD heeft
hiertoe namens de Drechtstedengemeenten bij het ministerie een plan ingediend. Op basis van dit
Door het opnemen van de Huishoudelijke Hulp Toelage in de begroting 2016 worden de baten en
2016.

I. Hulpmiddelen

lager begroot dan bij de primaire begroting 2016. De lagere lasten voor de Drechthopper zijn het
gevolg van het terugbrengen van het aantal ritten dat buiten de wettelijke doelgroep wordt gereden.
Lastiger is om exact aan te geven wat de daling van de lasten van de overige hulpmiddelen
veroorzaakt, aangenomen wordt dat de hogere eigen bijdrage die cliënten moeten betalen in
belangrijke mate hierin bijdraagt. De bijstelling van de begroting 2016 is derhalve gebaseerd op het
achterblijven van de lasten in 2015 (stand 2de Programmaverantwoording 2015). Ook worden in 2015
en 2016 de standaard en complexe woonvoorzieningen opnieuw aanbesteed, maar de verwachting is
niet dat de lasten zullen toenemen.

J. Begeleiding en kortdurend verblijf
Met alle participanten zijn vooraf afspraken gemaakt over de toedeling van Wmo-gelden tussen de
gemeenten en de SDD. Deze zijn vastgelegd in de Financiële Notitie Wmo 2016. Conform deze notitie
zijn de baten en lasten in de begroting opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte
overgeheveld van het budget maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en
gehandicapten naar begeleiding ter dekking van de verwachte kosten op dit onderdeel.

K. Persoonlijke verzorging
Conform de Financiële Notitie Wmo 2016, zijn de baten en lasten gelijkgesteld aan de gemaakte
verdeling van de beschikbare middelen.

L. Budgetadvies en schuldbemiddeling
In lijn met de primaire begroting.

M. Apparaatslasten
De begroting wordt aangepast met indexering 2016 van 1,63% op zowel lonen als prijzen, op basis
van de cpb -raming september 2015.

N. Decentralisatie-uitkering inrichting regionale werkbedrijven
de inrichting van regionale werkbedrijven. De uitkering wordt beschikbaar gesteld via een
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decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeente Dordrecht. In 2016 ontvangt de centrumgemeente
0. Bezuinigingen 2e ronde Trap Af
Door een vermindering van de openingstijden van de balies wordt de formatie Klantenservice verlaagd
Daarnaast wordt met ingang van 1 juli 2016 de telefonische bereikbaarheid verminderd, dit levert een

Niet in de begroting opgenomen
Ten tijde van het samenstellen van de begroting vindt door een extern bureau onderzoek plaats naar
de aantallen uitkeringen en de trend daarin om een voorspelling te kunnen doen van de aantallen
uitkeringen en daarmee van de kosten van de uitkeringen zelf en de apparaatslasten. Bij het afronden
van de begroting waren nog geen cijfers over 2016 e.v. bekend.

Begrotingsonderdelen
Werk & inkomen
De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met respectievelijk 2,0% en 2,4% volgens het CPB
(raming juni 2015). Dit positieve beeld is in lijn met andere landen in Europa, waarbij Nederland in de
voorhoede zit. In 2015 en 2016 trekken de consumptie van huishoudens en de investeringen van
bedrijven aan. De werkgelegenheid neemt dit en volgend jaar toe in het kielzog van de aantrekkende
economie. De werkloosheid daalt naar verwachting van 7% dit jaar tot 6,7% in 2016.
Het CPB voorspelt dat de bijstand met vertraging reageert op de conjunctuur en dat het aantal
bijstandsuitkeringen in 2016 stijgt met 2,5%.
In de Drechtsteden verwachten we (in tegenstelling tot de voorspelde landelijke stijging) de in 2015
ingezette daling van het bijstandsbestand te continueren.
De positieve ontwikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt moeten hierbij helpen. Meer
vacatures, meer uitzenduren en de in de Drechtsteden ingezette acties en initiatieven moeten gaan
bijdragen aan een verdere daling van het bijstandsvolume.
De toestroom van vluchtelingen naar Europa zal leiden tot een grotere taakstelling voor gemeenten
voor het huisvesten van statushouders. Een kanttekening blijft dus wel dat deze taakstelling vanuit het
Rijk ook effect zal hebben op het aantal uitkeringen dat verstrekt zal worden. Hierop hebben de
Drechtsteden zelf geen invloed.
In de Drechtsteden wordt werk beschouwd als het belangrijkste middel om zelfstandig te zijn en uit de
armoede te komen. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken dat ook doet en zelf in zijn
levensonderhoud voorziet. Een uitkering is dan niet aan de orde. Wie niet direct aan het werk kan,
gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De Sociale Dienst
Drechtsteden kan ondersteunen, maar in principe blijft iedereen zelf verantwoordelijk voor het vinden
van een baan. Als daarbij inkomensondersteuning nodig is, dan is dat altijd tijdelijk en gericht op het
vinden van een baan.
De ambitie in de Drechtsteden blijft om zo veel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te
krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. De in 2015 ingevoerde Participatiewet biedt voor
mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op een baan door het inzetten van
loonkostensubsidie en de verplichting van werkgevers om (garantie)banen te creëren voor deze
groep.
Als een betaalde baan vanwege een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen niet reëel
haalbaar is, worden zij gestimuleerd om, met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk of met
begeleiding een zinvolle maatschappelijke activiteit uit te voeren op de door de Drechtsteden
gecreëerde participatieplekken.

Wat willen wij bereiken?
Het aantal mensen dat eind 2016 een uitkering ontvangt is maximaal 5.700.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
Om deze ambitie, eind 2016, te realiseren wordt er onverminderd ingezet op beperking van de
instroom in de uitkering en verhoging van de uitstroom naar werk.
Met de Participatiewet wordt in de Drechtsteden sterker ingezet op uitzend-, deeltijd- en flexwerk.
Daarnaast wordt loonkostensubsidie toegepast om zo flexibel mogelijk te kunnen inspelen op kansen
op de arbeidsmarkt en zodoende de uitkeringslasten zo laag mogelijk te houden.
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie uitstroom naar betaald werk niet
reëel is, wordt geïnvesteerd in participatieplekken.
In de Drechtsteden doen we dit in 2016 door:
1. Eenduidige werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden (BBD)
Eén werkgeversbenadering voor alle werkgevers en werkzoekenden in de Drechtsteden aan
de onderkant van de markt maakt een eenduidige, eenvoudige en vraaggerichte
dienstverlening mogelijk. Vraag en aanbod komen hier samen en de dienstverlening is
transparant, simpel en snel. Zo ontstaat een duidelijke en service gerichte dienstverlening aan
werkgevers en werkzoekenden in de Drechtsteden. Dat is een essentiële voorwaarde om
burgers zelfredzaam te laten zijn en om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen en
succesvol uitvoering te geven aan de Participatiewet.
Hierbij zullen de instrumenten loonkostensubsidie en detachering zo veel mogelijk
ondersteunend ingezet worden. Het doel is om met BBD in 2016 1.000 plaatsingen en 300
detacheringen te realiseren.
2. Beperking van instroom in de uitkering door
- Intensieve aanpak aan de poort: voortzetten van de in 2015 gestarte aanpak meteen na
melding voor de bijstandsaanvraag. Aanvragers worden na melding meteen intensief
begeleid naar werk door het benutten van de eigen kracht van de aanvrager. Deze
aanpak wordt met succes in een aantal goed presterende gemeenten (o.a. Amersfoort)
toegepast, met als doel beperken van instroom en bevorderen van uitstroom;
- Preventieve screening: screening op het recht op voorliggende voorzieningen om te
voorkomen dat mensen een beroep doen op uitkering, of alsnog snel werk (kunnen)
vinden;
- Ondersteuning van schoolverlaters uit het speciaal onderwijs en de 'Entree opleiding':
voor schoolverlaters van het speciaal onderwijs (VSO-PRO scholen) en de Entree
opleiding (ca. 120 jongeren op jaarbasis) is een speciale aanpak gericht op het
begeleiden van stage naar werk;
- De Startersbeurs: werkervaringstrajecten voor schoolverlaters uit het middelbaar en hoger
onderwijs. Dit instrument kan weliswaar niet direct als beperkend voor instroom gezien
worden maar vergroot wel de kans op een baan voor de doelgroep.
3. Verhoging van de uitstroom
Om de uitstroom te verhogen, zetten we in 2016 in op maximale benutting van de
instrumenten om werkgevers te ontzorgen en mensen met een uitkering te ondersteunen naar
werk. Daarnaast passen we de goede voorbeelden van aanpak en instrumenten uit andere
gemeenten toe:
- Inzet van instrumenten om werkgevers te ondersteunen: loonkostensubsidie, Reintegratie Werk Overeenkomst (RWO), detachering, no -risk polis;
- Inzet van reeds toegepaste instrumenten: Buzinezzclub, startersbeurs, vrijwilligersbonus,
Social return on investment (SR01);
- Inzet van nieuwe instrumenten die succesvol zijn en toegepast worden door andere
gemeenten: Direct werk, meesterbeurs, baanbonus, e.d.
4. Participatieplekken
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt er gebruik gemaakt van het
aanbod aan participatieplekken bij verschillende instellingen. De zes gemeenten van de
Drechtsteden zijn verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde plekken samen met
partners uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. De matching van kandidaten
(via MEE Drechtsteden) geschiedt in opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden. Twee van
de zes gemeenten hebben besloten het contract met MEE niet te verlengen en ontwikkelen
hun eigen matching.

20

De gemeenten ontwikkelen activiteiten in samenwerking met het maatschappelijk middenveld
om mensen te laten participeren. Deze activiteiten zijn niet primair gericht op een directe weg
naar werk, wel op sociale activering en participatie.
In 2016 is het doel om 800 plaatsingen op de beschikbare participatieplekken te realiseren.
5. Wsw
De Wsw blijft voor mensen met een vaste dienstbetrekking beschikbaar. Voor deze groep
blijven de Drechtsteden binnen de integratie-uitkering sociaal domein Rijkssubsidie
ontvangen. In de komende periode zal deze subsidie jaarlijks afgebouwd worden. Of deze
subsidie toereikend is moet in de komende jaren blijken, aangezien dit afhankelijk is van de
uitstroom van Wsw-ers, en de stijgende salaris- en pensioenlasten van het zittende
werknemersbestand dat nog recht heeft op basis van de Wsw-cao. Eventuele tekorten vallen
binnen de bedrijfsvoering van de GR Drechtwerk en niet binnen de begroting van de GRD. In
2015 is op verzoek van de Drechtraad, samen met Drechtwerk, onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om voor de groep met een verdiencapaciteit < 50% 'nieuw beschut binnen
plekken' te creëren met vergelijkbare totale kosten als participatieplekken. Dit onderzoek heeft
uitgewezen dat een 'beschut werk' plek fors duurder is dan een participatieplek, met
bijkomende risico's van langdurige financiële verplichting bij indienstname van mensen en de
beperkte beschikbaarheid van budget voor 'beschut werken'.
6. Regionaal netwerkplatform (het 'werkbedrijf')
In 2015 is met het regionaal netwerkplatform gestart. In de Drechtsteden is dit de invulling van
het 'werkbedrijf' dat in de Participatiewet en de daarbij horende wijziging van de Wet SUWI is
geïntroduceerd. Binnen dit platform wordt samengewerkt en vindt uitwisseling van kennis en
ervaringen plaats met betrekking tot de arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van
mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers- en werknemersverenigingen, regionale en
lokale werkgevers, ROC's (en andere onderwijsinstellingen), het UVVV, het SVB,
uitzendbureaus en een vertegenwoordiging van de sectortafels werken in het regionale
netwerkplatform samen.
voor de inrichting van regionale werkbedrijven. De uitkering gebeurt via een decentralisatieuitkering aan de centrumgemeente Dordrecht. In 2016 ontvangt de centrumgemeente een
7. Regionaal uitvoeringsprogramma arbeidsmarktbeleid
Het regionaal uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Regionaal Meerjarenprogramma
(RMJP) Drechtsteden. De missie van het programma is om een bijdrage te leveren aan het
inspelen op de vraag van het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt en om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden aan de slag zijn.
De Sociale Dienst Drechtsteden werkt samen met partners in dit programma om te voorkomen
dat mensen van een baan in de uitkering terecht komen en dat mensen met een uitkering
begeleid en ondersteund worden naar een baan.
Wijzigingen Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt de Participatiewet door invoering van de Wet Taaleis.
Gemeenten moeten vanaf 1 juli 2016 zowel voor nieuwe aanvragers van bijstand, als voor het
referentieniveau 1F beheerst wordt verplicht een taalcursus te doen. Iemand die zich aan deze
verplichting onttrekt krijgt als sanctie met een verlaging van zijn uitkering te maken.
De financiering loopt via de WEB gelden, volwasseneducatie. Dit budget is vanaf 2015 beschikbaar bij
de centrumgemeente Dordrecht.
De minister van SZW heeft voor 2016 ook de herziening van de Fraudewet toegezegd. Een
wetsvoorstel hiertoe ligt inmiddels bij de Raad van State voor advies. De parlementaire behandeling
zal naar verwachting in het najaar van 2015 starten. Met deze herziening wordt de jurisprudentie met
betrekking tot de versoepeling van het proces van boetes in de wet opgenomen. Ook wil de minister
de mogelijkheid voor het geven van een waarschuwing verruimen. Het aantal boetes zal daarmee nog
verder afnemen. De verwachting is dat beide wijzigingen van de Participatiewet binnen de bestaande
formatie kunnen worden uitgevoerd.
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BBZ

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) heeft als doel zelfstandige ondernemers bij tijdelijke
financiële problemen te ondersteunen, zodat zij het bedrijf door middel van bijstandsverlening kunnen
blijven voortzetten en niet afhankelijk van bijstand worden. De Bbz kent daarvoor twee instrumenten:
de uitkering levensonderhoud en de verstrekking van bedrijfskapitaal. Zowel startende zelfstandigen,
als ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt, of ondernemers die hun bedrijf willen of
moeten beëindigen, kunnen een beroep op deze regeling. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
heeft sinds 2013 het mandaat om namens Drechtsteden besluiten te nemen op aanvragen Bbz. In
eerste instantie voerden zij enkel de front office taken rond de Bbz uit. Het ging hierbij om het
verzorgen van de intakes en rapportages, het uitvoeren van verplichte externe onderzoeken en
rapportage en besluitvorming. Per 1 juni 2015 heeft RBZ ook de uitvoering van de backoffice
werkzaamheden op zich genomen. Ten slotte voeren zij ook de incasso van oude Bbz vorderingen uit.

Wat gaat het kosten?
Actualisatie begroting

Programma
,

Lasten

2016
Baten

,
Lasten _

. Saldo

2016
Baten

Afwijking
Actualisatie -/- Primair
Saldo Lasten
Baten

.
- Saldo

Werk & Inkomen
Participatie
W SW

Inkomensondersteuning
Resultaatbestemming:
storting in reseno
Totaal

13,064
28,968

13.064
28.968

91,800

91.800

133.832

133.832

0
0
0

0

0

0
0
0
0

-189
188
-6.003
0

127.828

0

-6.004

12.875

12.875

29.156
85.797

29.156
85.797

0

127.828

0

0
0
0
0

-6.004

0

-189
188

-6.003

Als uitgangspunt voor de baten wordt het schot binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein gebruikt
als kader van de benodigde baten 2016 om het re -integratie instrumentarium en de Wsw te kunnen
bekostigen. Dit is vastgelegd in de bijdrageverordening, vastgesteld door de Drechtraad op 7 april
2015.

De financieringsafspraak is dat de gemeenten de beschikbare rijksmiddelen overdragen aan de SDD.
Op grond van de meicirculaire 2015, nominale indexatie, zijn de rijksmiddelen voor de 6 gemeenten
als taakstellend budget gezien, daarom zijn de begrote lasten gelijk aan de begrote baten. Vanaf 2016

is er geen reserveringsregeling uit voorgaande jaren meer beschikbaar, waardoor de
spaarmogelijkheden zijn vervallen en geen gelden van voorgaande jaren kunnen worden gebruikt.
Re -integratie

participatieplekken, doelgroep loonwaarde 30-50%. Nieuwe initiatieven ter voorkoming van instroom
en bevordering van uitstroom uit de uitkering die in de 2 e helft van 2015 zijn ingezet lopen door in
2016.
Vanaf 2016 wordt de bonus vrijwilligerswerk gefinancierd uit het Participatiebudget (voorheen budget

Ook de individuele studietoeslag wordt vanaf 2016 overgeheveld van Minimabudget naar het
Participatiebudget. Deze toeslag is voor studenten met een beperking. De studenten kunnen een
beroep doen op de gemeenten voor een studietoeslag omdat zij door hun beperking niet of moeilijk
een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. De gemeenten krijgen hiervoor een bedrag in de

De prognose is dat het beschikbare budget toereikend zal zijn.

Wsw
De financieringsafspraak is dat de gemeenten de beschikbare rijksmiddelen overdragen aan de SDD.
Als gevolg van de aanpassing van de budgetten door het rijk op basis van het aantal gerealiseerde
gemeenten en doorgesluisd naar het SW-bedrijf. De lasten zijn daarom aan de baten gelijk gesteld.
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Inkomensondersteuning
Voor 2016 is de ambitie een maximaal klantenaantal van 5.700. Dit betekent een verdere daling van
115 klanten ten opzichte van de verwachte eindstand 2015.
Bij de jaarwisseling 2015 zal via een memo aan PFO Sociaal en PF0 middelen de definitieve omvang
van het klantenbestand 2015 worden gecommuniceerd en waar nodig bij de eerste
programmaverantwoording 2016 worden bijgesteld.
Uitgaande van de geprognosticeerde eindstand 2015, in combinatie met de meest recente
budgetinformatie SZW, de macroraming gebundelde uitkering 2015 (laatst bekend gegeven),
resulteert dit in een verwacht budgettair neutraal resultaat.
Voor 2016 voorzien we een daling van het aantal klanten. Deze daling wordt verklaard door de
volgende punten:
De aantrekkende economie zorgt voor een lagere instroom en verhoogde uitstroom,
Extra uitstroom wordt gerealiseerd door de in 2015 ingezette initiatieven die deels doorlopen
in 2016. Deze nieuwe instrumenten zijn dan ingebed in de organisatie.
Het geprognosticeerde budgettair neutrale resultaat bevat een aantal onzekerheden en
afhankelijkheden. De belangrijkste zijn:
- de landelijk ontwikkeling van de aantallen uitkeringsgerechtigden in 2016 (CPB: Centraal
Economisch Plan 2016) zal mogelijk resulteren in een aanpassing van het macrobudget 2016,
- een extra taakstelling statushouders,
- de extra ambitie van een aantal Drechtstedengemeenten gehoor te geven aan het verzoek om
meer statushouders dan de taakstelling op te nemen,
- de statushouder die wordt gehuisvest in de Drechtstedengemeenten (op de samenstelling van
de instroom statushouders die aan de Drechtsteden worden gekoppeld is geen invloed uit te
oefenen), heeft deze recht op een alleenstaandennorm, gezinsnorm of betreft het een
gezinshereniging,
- de geprognosticeerde eindstand 2015 niet zou worden gehaald,
- de ambitie, eind 2016 bedraagt het klantenaantal maximaal 5.700, niet wordt verwezenlijkt.

rijksvergoeding. Bij deze actualisatie is sprake van een verbetering, namelijk dat de uitkeringslasten
gelijk zijn aan de rijksvergoeding zoals deze nu bekend is. Het verschil ten opzichte van de primaire
De per saldo lagere lasten hebben betrekking op:
miljoen lagere lasten)
De per saldo hogere baten hebben betrekking op:
-
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Onderstaande tabel geeft kort weer het verloop van het tekort van de primaire begroting 2016 naar

een budgettair neutraal resultaat in de geactualiseerde begroting 2016.
Prognose primaire begroting 2016

-6,7 miljoen

Verwachte lagere aantallen bijstandsontvangers

4,3 miljoen

Verwachte lagere gemiddelde uitkering

23 miljoen

Hogere lasten IOAW, IOAZ en BBZ
Verwachte stijging rijksbudgetten
Lagere inkomsten IOAW, 10AZ en BBZ

- 0,6 miljoen

Prognose geactualiseerde begroting 2016

Saldo

0,8 miljoen
- 0,1 miljoen

0,0 miljoen

Saldo

Reserve Inkomensondersteuning
De reserve Inkomensondersteuning is, na de onttrekking ter dekking van het verwachte tekort in 2015,
nihil.

Van gnetregeling
Naar verwachting sluiten drie van de zes Drechtstedengemeenten 2015 af met een tekort van meer
dan 5% op het budget voor uitkeringen op grond van de Participatiewet. Dat betekent dat voor deze
gemeenten een aanvullend budget op grond van de vangnetregeling 2015 kan worden aangevraagd,
dat in 2016 tot extra baten kan leiden. Door de grote mate van onzekerheid met betrekking tot het
optreden van tekorten en op de toekenning van de aanvullende budgetten is het bedrag niet
meegenomen in de prognoses voor 2016.
Minimabeleid

Werk is in de visie van de Drechtsteden de beste remedie tegen armoede. Daarom is óók het
minimabeleid activerend ingericht met de focus op werk voor wie dat kan. Het gaat uit van de
zelfstandigheid van de burger en draagt daaraan bij. Verder is het eenvoudig voor de burger en
goedkoop in de uitvoering.

Wat willen wij bereiken?
Een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansniveau garanderen dat de weg naar werk of
participatie niet belemmert.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Binnen de Drechtsteden wordt de huidige activerende aanpak voortgezet. De hiertoe ontwikkelde
instrumenten zijn zo ingericht dat werken loont en dat de armoedeval beperkt blijft. Ze zijn gericht op
ondersteuning van werkende armen en stimuleren maatschappelijke participatie van minima, met

extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Met de bijzondere bijstand als vangnet.
Deze begroting is gebaseerd op een voortzetting van het beleid van 2015. De resultaatsdoelstellingen
en kosten van de belangrijkste instrumenten worden hieronder toegelicht. We zijn bij het opstellen van
de begroting, op basis van ervarings- en realisatiecijfers, uitgegaan van een groei van het bereik van
10% ten opzichte van de geprognotiseerde realisaties van het jaar 2015. Begin 2016 staat een brede
evaluatie van het minimabeleid gepland, vergelijkbaar met de twee eerdere evaluaties minimabeleid
uit 2013 en 2014. Hierin worden de effecten van zowel lokaal als landelijk beleid op groepen minima
uit de Drechtsteden in kaart gebracht en worden de ontwikkelingen in en het gebruik en bereik van de

verschillende instrumenten onderzocht. De resultaten van de evaluatie zijn omstreeks het derde
kwartaal 2016 bekend en zullen worden vergeleken met de eerdere evaluaties. Afhankelijk van de
conclusies worden nieuwe (beleids)voorstellen gedaan.

SMS Kinderfonds
In de begroting van 2016 is het bereik van het SMS Kinderfonds berekend op 4.840 kinderen waarvan
2.805 kinderen op de basisschool en 2.035 kinderen op de middelbare school. Dit is, op basis van
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ervarings- en realisatiecijfers, een groei van 10% ten opzichte van de geprognosticeerde realisaties
2015.

Collectieve zorgverzekering voor minima
In de begroting 2016 is het bereik van de collectieve zorgverzekering voor minima berekend op
12.175 verzekerden (volwassenen en kinderen). Dit is, op basis van ervarings- en realisatiecijfers, een
groei van 10% ten opzichte van de geprognosticeerde realisaties 2015.

Persoonlijk Minima Budget (PMB)
De begroting 2016 is gebaseerd op een verwachting van 2.540 verstrekkingen PMB aan personen
jonger dan 65 jaar. Dit is, op basis van ervarings- en realisatiecijfers, een groei van 10% ten opzichte
van de geprognosticeerde realisaties 2015.

Individuele bijzondere bijstand
Binnen de bijzondere bijstand verwachten we dat met name de kosten voor beschermingsbewind
zullen blijven stijgen. Dit komt omdat er voor meer mensen, die niet (meer) in staat zijn hun financiën
te beheren maar wel zelfstandig blijven wonen, beschermingsbewind aangevraagd wordt, én omdat
het aantal aanvragen voor schuldenbewind, dit is een relatief nieuwe vorm van bewindvoering
toegevoegd als gevolg van de Wetswijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap per 1
januari 2014, blijft stijgen. In 2014 ontvingen 532 personen beschermingsbewind voor een bedrag van
te wijten aan de verhoogde taakstelling op het huisvesten van statushouders in de Drechtsteden. De
taakstelling voor 2016 is nog niet bekend. In deze begroting gaan we uit van een stijging van 10%,
maar gezien het toenemend aantal vluchtelingen dat zich momenteel in Europa vestigt kan deze
hoger uitvallen. In 2015 is, als compensatie voor de afschaffing Wtcg/CER, de bijzondere bijstand
voor chronisch zieken en gehandicapten uitgebreid. Omdat de regeling inmiddels meer bekend wordt
verwachten we in 2016 in totaliteit 800 tot 1.000 toekenningen met een gemiddeld bedrag per

Steunpunt urgente noden in de Drechtsteden (SUND)
Drechtsteden. Op verzoek van de Drechtraad wordt hierover een raadsvoorstel voorbereid voor de
Drechtraad van oktober 2015.

Kinderopvang
De vergoedingsregelingen voor kinderopvang dragen er aan bij dat ouders die parttime of met een
laag inkomen aan het werk gaan zo min mogelijk financiële drempels ondervinden. De regionale
vergoedingsregeling voor de ouderbijdragen is een aanvulling op de landelijke kinderopvang welke
wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Er is in 2015 slechts in geringe mate beroep gedaan op de
regionale vergoedingsregeling. In 2016 wordt onderzocht welke factoren hieraan ten grondslag liggen,
om het bereik mogelijk te kunnen vergroten.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x E 1.000

Programma
Minimabeleid

Actualisatie Begroting 2016

Primaire begroting 2016
Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Afwijking

Saldo

Lasten

Baten

-

Saldo

100
6.455
2.324

100
6.455
2.324

0
0
0

100
6.455
3.175

100
6.455
3.175

0
0
0

0
0

o

Minimabeleid
Maatw. voorz. C.ZG.

851

851

0
0
0

Totaal

8.879

8.879

0

9.730

9.730

0

851

851

0

Kinderopvang

0

Kinderopvang
In lijn met de primaire begroting.

Minimabeleid
In lijn met de primaire begroting. Deze begroting is gebaseerd op een voortzetting van het beleid van
2015. We zijn bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een groei van het bereik van 10% ten
opzichte van de geprognotiseerde realisaties van het jaar 2015. Door het per onderdeel reëel
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begroten, op basis van ervarings- en realisatiecijfers, en de overheveling van de onderdelen bonussen
vrijwilligerswerk en individuele studietoeslag voor studenten met een beperking naar het programma
Werk en Inkomen onderdeel Participatie, behoeft de begroting geen aanpassing. Begin 2016 staat
een brede evaluatie van het minimabeleid gepland, vergelijkbaar met de twee eerdere evaluaties
minimabeleid uit 2013 en 2014. Hierin worden de effecten van zowel lokaal als landelijk beleid op
groepen minima uit de Drechtsteden in kaart gebracht en worden de ontwikkelingen in en het gebruik
en bereik van de verschillende instrumenten onderzocht. De resultaten van de evaluatie zijn
omstreeks het derde kwartaal 2016 bekend en zullen worden vergeleken met de eerdere evaluaties.
Afhankelijk van de conclusies worden nieuwe (beleids)voorstellen gedaan.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten
In 2015 is de Financiële Notitie Wmo 2016 opgesteld, hierin zijn de beschikbare Rijksmiddelen
toegedeeld aan de diverse taken. Deze beschikbare Rijksmiddelen vormen het financiële kader voor
de bestedingen. Daarom zijn de begrote lasten gelijk aan de baten.

miljoen van het budget is overgeheveld naar Wmo begeleiding en kortdurend verblijf ter dekking van
de verwachte kosten op dit onderdeel.

Wmo

Wat willen wii bereiken?
De inwoners van de Drechtsteden hebben toegang tot betaalbare, houdbare, oplossingsgerichte en
toegankelijke ondersteuning.
We helpen inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig,
waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie houden.
Inwoners die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen beoordelen deze positief.
Taken en ambities worden uitgevoerd binnen het beschikbare Wmo-budget.
Wat gaan wij daarvoor doen?

Uitvoering Wmo-voorzieningen
volgende voorzieningen worden in 2016 vooralsnog ongewijzigd voortgezet:
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelen
Vervoer (individueel en collectief)
Woningaanpassing
Kortdurend verblijf
Vervoer dagbesteding

Nieuwe vormen van begeleiding
In het Wmo Beleidsplan Drechtsteden 2015 - 2018 is bij de implementatie van de nieuwe taken per 1
januari 2015 gekozen voor een strategie met twee parallelle sporen: een spoor gericht op een stabiele
overdracht van AWBZ naar Wmo (transitie) en een spoor gericht op de langjarige innovatie- en
veranderopgave (transformatie). De eerste fase van de transformatie is in 2015 afgesloten in de vorm
van de inkoop (en implementatie) van de nieuwe stijl van de producten 'individuele begeleiding' en

'dagbesteding' voor 1 januari 2016. Overigens is de doorontwikkeling van deze vormen van
begeleiding nog niet ten einde. Door de gekozen methode van aanbesteding (bestuurlijke
aanbesteding) is de GRD met de leveranciers een langjarige ontwikkel -overeenkomst aangegaan en
kunnen van beider zijde verdere innovaties worden ingebracht.
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Nieuwe wijze van indiceren
De nieuwe vormen van begeleiding gaan gepaard met een nieuwe, meer doelgerichte wijze van
indiceren. Onder het regime van de AWBZ waren de beperkingen (c.q. zorgzwaarte) van de cliënt
bepalend voor de toewijzing van de voorzieningen. Met ingang van 2016 zal nadrukkelijker vanuit
Wmo-perspectief worden gekeken naar de feitelijke ondersteuningsbehoefte: op welke levensgebieden dient de cliënt (en zijn netwerk) gecompenseerd te worden en welke doelen dienen met de
begeleiding te worden nagestreefd?
Bij het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte en het formuleren van de doelen op cliëntniveau
zal bij de indicatiestelling (onder meer) gebruik worden gemaakt van de zelfredzaamheidsmatrix
van de cliënt (en zijn netwerk). De indicaties van reeds bekende cliënten zullen met ingang van 1
januari 2016 geleidelijk worden omgezet naar een indicatie volgens de nieuwe methodiek. Dit gebeurt
door middel van herindicaties. In september is een gewijzigd besluit genomen door VVVS om PGB
indicaties opnieuw te indiceren; allereerst administratief verlengen tot en met 1 mei 2016 en daarna

kan veranderen. Op een later tijdstip na een definitief landelijk besluit,
zal het proces en de formatie worden ingericht die daarvoor nodig is.
Evaluatie en monitoring
De nieuwe producten en werkwijze worden gedurende het jaar intensief gemonitord en eind 2016
geëvalueerd. In de monitoring is, naast de kwaliteit van de dienstverlening, de gevolgen voor de markt
en de benutting van de financiële ruimte, ook aandacht voor het beslag van de nieuwe werkwijze op
de huidige formatie van de Frontoffice.

Aanbesteding doelgroepenvervoer
In 2016 zullen de Drechthopper en het dagbestedingsvervoer opnieuw worden aanbesteed. Dit
gebeurt volgens de kaders die in het laatste kwartaal 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd. De

Dienstencheques
lueerd en worden bezien op nieuwe toepassingsmogelijkheden (al dan niet in combinatie met
gemeentelijke voorzieningen). Dit staat mede in relatie tot de doorontwikkeling van de huishoudelijke
ondersteuning waarvan jaarlijks wordt beoordeeld of het staande model nog (financieel) passend is.

Financiële tegemoetkoming Wmo
aanvulling op de CZM (de collectieve zorgverzekering voor minima) en de regelingen voor chronisch
moetkoming onder de Wmo in te richten. Deze tegemoetkoming is primair bedoeld om eventuele
overschotten op de eerste twee instrumenten (die samen nog steeds als het beste alternatief voor het
wegvallen van de Wtcg en CER in 2014 worden beschouwd) alsnog aan de doelgroep ten goede te
laten komen. Indien eind 2015 wordt besloten tot de financiële tegemoetkoming, zal de uitvoering in
2016 starten.

Aansluiting zoeken met (de doorontwikkeling van) de algemene voorzieningen
De verantwoordelijkheden binnen de Wmo zijn in de Drechtsteden op verschillende schaalniveaus
belegd. Dit impliceert zorgvuldige afstemming en gezamenlijke doorontwikkeling met de gemeente
Dordrecht als centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de
individuele gemeenten vanuit hun verantwoordelijkheid voor de algemene voorzieningen.

Dienstverlening aan de centrumgemeente Dordrecht en DGJ (Dienst Gezondheid en Jeugd)
Ook in 2016 zal de GRD in opdracht van (centrumgemeente) Dordrecht ten aanzien van beschermd
wonen en maatschappelijke opvang een aantal taken uitvoeren. Het betreft: de toegang en indicatiestelling, inkoop en contractbeheer, afhandeling van klachten en bezwaar, contacten onderhouden met
de partners op cliëntniveau en met hen verdere uitvoeringsafspraken (voor toegang en indicatie)
maken en tot slot de administratieve taken rondom declareren en betalen van de aanbieders. Voor de
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Dienst Gezondheid en Jeugd geeft de GRD/SDD uitvoering aan de functie Bezwaar en Beroep.
Aangezien de uitvoering bij de SDD ligt maar de beslissingsbevoegdheden over de programmagelden
bij de gemeente Dordrecht blijven, zijn de programmakosten niet in de begroting van de SDD
opgenomen.

Wat gaat het kosten?
Programma
WMO

Huishoudelijke ondersteuning
Huishoudelijke Hulp Toelage
Hulpmiddelen
Begeleiding en kortdurend terblijf

Lasten

Saldo

Baten

Afwijking

Actualisatie Begroting 2016

Primaire begroting 2016

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Saldo

0
0
0

18.200
1.687
8.900
22.448
1.275

18.200
1.687
8.900
22.448
1.275

0
0
0
0
0

-1.000
1.687
-900
-9
-11

-1.000
1.687
-900
-9
-11

0
0
0
0
0

0

52.510

52.510

0

-233

-233

o

19.200

19.200

0

o

o

o

Persoonlijke terzorging

9.800
22.457
1.286

9.800
22.457
1.286

Totaal

52.743

52.743

De meicirculaire 2015 geeft inzicht in het (macro)budget voor 2015 en 2016. In de Financiële notitie

Wmo 2016 is een verdeling gemaakt van de ter beschikking gestelde budgetten, te onderscheiden
naar taken waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De bedragen zoals vermeld in deze
geactualiseerde begroting 2016 zijn hierop afgestemd.
Huishoudelijke ondersteuning
De verwachting is dat de dalende trend op de huishoudelijke ondersteuning uit de eerdere jaren in
2016 in afgevlakte vorm doorzet en uiteindelijk zal stabiliseren. De gemeenten ontvangen voldoende
middelen van het Rijk om de voorziening Huishoudelijke ondersteuning in huidige vorm ongewijzigd
voort te zetten.

primaire begroting 2016. De lagere lasten worden veroorzaakt door de verwachte daling van het
aantal cliënten die een beroep doen op de huishoudelijke ondersteuning, als gevolg van de hogere
eigen bijdragen die zij in 2016 moeten betalen.

Door de gekozen financiering op basis van nacalculatie zijn de geraamde baten gelijk aan de lasten.

gemeenten en niet op de verwachte opbrengst eigen bijdrage CAK. Op dit moment ontbreekt de
informatie van het CAK waaruit blijkt dat de opbrengst eigen bijdrage in pas loopt met de begroting.
Huishoudelijke Hulp Toelage
Om de gevolgen van de bezuinigingen op de werkgelegenheid voor de sector te verzachten heeft de
staatssecretaris van VWS in de zomer van 2014 het instrument 'huishoudelijke hulp toelage geïntroduceerd en gemeenten in de gelegenheid gesteld hiervoor subsidie aan te vragen. De GRD heeft
hiertoe namens de Drechtstedengemeenten bij het ministerie een plan ingediend. Op basis van dit
restant Rijksbudget 2015 wordt bij de jaarrekening 2015 conform de geldende voorschriften
meegenomen naar 2016.

De lasten zijn vooralsnog gelijkgesteld aan de beschikbare middelen binnen de Drechtsteden.

begroting 2016. Gemeenten worden hiervoor in 2015 en 2016 gecompenseerd door een
decentralisatie-uitkering die aan de regio Drechtsteden is toegekend.
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Hulpmiddelen
Op het budget ten behoeve van het programmaonderdeel Wmo hulpmiddelen is door het Rijk geen
(nieuwe) taakstelling opgelegd.

Drechthopper,
incidenteel vervoersvoorzieningen) lager begroot dan bij de primaire begroting 2016 De lagere lasten
voor de Drechthopper zijn het gevolg van het terugbrengen van het aantal ritten dat buiten de
wettelijke doelgroep wordt gereden. Lastiger is om exact aan te geven wat de daling van de lasten van
de overige hulpmiddelen veroorzaakt, aangenomen wordt dat de hogere eigen bijdrage die cliënten
moeten betalen in belangrijke mate hierin bijdraagt. De bijstelling van de begroting 2016 is derhalve
gebaseerd op het achterblijven van de lasten in 2015 (stand 2de Programmaverantwoording 2015).
Ook worden in 2015 en 2016 de standaard en complexe woonvoorzieningen opnieuw aanbesteed,
maar de verwachting is niet dat de lasten zullen toenemen.
Door de gekozen financiering op basis van nacalculatie zijn de geraamde baten gelijk aan de lasten.
Begeleiding en kortdurend verblijf (inclusief vervoer)
De lasten zijn vooralsnog gelijkgesteld aan de beschikbare middelen (Rijksbudget en verwachte
opbrengst eigen bijdragen) binnen de Drechtsteden.
Conform de Financiële Notitie Wmo 2016, zijn de baten gelijkgesteld aan de gemaakte verdeling van
de beschikbare middelen. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte opbrengst uit eigen
maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten naar begeleiding ter dekking
van de verwachte kosten op dit onderdeel.
Persoonlijke verzorging
De lasten zijn vooralsnog gelijkgesteld aan de beschikbare middelen binnen de Drechtsteden.
Conform de Financiële Notitie Wmo 2016, zijn de baten gelijkgesteld aan de gemaakte verdeling van
de beschikbare middelen.

Budgetadvies en schuldbemiddeling
Problematische schulden hebben tot gevolg dat de regie op diverse levensgebieden binnen korte tijd
volledig mis kan lopen. Om dit te voorkomen bieden we aan inwoners van de Drechtsteden
begeleiding bij het duurzaam oplossen of beheersbaar maken van schulden. Het aanbod
schuldhulpverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden bestaat uit preventie, budgetbeheer,
stabilisatie, minnelijke schuldregeling en nazorg.
Wat willen wij bereiken?
Inwoners van de Drechtsteden met schulden begeleiden bij het duurzaam oplossen of beheersbaar
maken van schulden.
In het beleidsplan is de verplichting opgenomen om jaarlijks een doelstelling te formuleren op de
wachttijd en de kwaliteit van zowel het stabilisatie- als het schuldhulpverleningstraject. Voor 2016
geldt:
1. wachttijd: in 95% van alle meldingen wordt maximaal binnen 10 werkdagen na melding de
hulpvraag vastgesteld.
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2. aantal trajecten: naast de bestaande klanten bieden we aan minimaal 1.200 nieuwe klanten een
dienstverleningstraject.
3. kwaliteit stabilisatietraject: minimaal 65% van de stabilisatietrajecten moet positief worden

afgesloten. Onder een positieve afsluiting wordt verstaan: de schulden zijn afbetaald - er is een
betalingsregeling getroffen - de schulden zijn geherfinancierd - overdracht naar schuldregelen.
4. kwaliteit schuldregelingstraject: minimaal 80% van de schuldregelingstrajecten moet positief

worden afgesloten. Een schuldregeling is geslaagd als er een saneringskrediet wordt toegekend een schuldbemiddeling wordt gestart of als een WSNP verklaring wordt afgegeven.
Wat gaan wij daarvoor doen?
In het jaar 2015 heeft het Sociaal Domein ingrijpende veranderingen ondergaan. Het jaar 2016 zal in
het teken staan van de doorontwikkeling van het netwerken in het sociaal domein door bijvoorbeeld de
samenwerking met de Sociaal (wijk)Teams. Deze ontwikkelingen zullen worden verwerkt in het
nieuwe Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden, welke in 2016 wordt voorgelegd.
Centrale meldpunt

De Sociale Dienst Drechtsteden is ook in 2016 het centrale meldpunt voor alle inwoners van de
Drechtsteden die (problematische) schulden hebben. Kaders voor onze werkzaamheden vormen de
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en het Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening

Producten schuldhulpverleninq
Preventie

Samenwerking
De samenwerking met ketenpartners is van essentieel belang om problemen vroegtijdig te signaleren
en voor een efficiëntere dienstverlening. De samenwerking met ketenpartners zorgt voor een voor alle
partijen gunstig resultaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt
en vindt er regelmatig overleg plaats met ketenpartners.
In 2015 is tevens gestart met het intensiveren van de samenwerking met de Sociaal (Wijk)Teams in
Dordrecht. In het kader hiervan wordt gewerkt aan het vergroten van onderlinge betrokkenheid,
wederzijdse kennisoverdracht en informatieverstrekking. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken

gemaakt inzake doorverwijzing, begeleiding en het leveren van nazorg aan cliënten. Tot dusver
verloopt de geïntensiveerde samenwerking naar tevredenheid en het streven is om deze werkwijze in
2016 te implementeren binnen alle in de Drechtsteden aanwezig zijnde Sociaal (Wijk) Teams. Ten
slotte wordt in 2016 de mogelijkheid onderzocht om aanmeldworkshops op locatie te verzorgen
binnen de wijkteams. Indien dit realiseerbaar is, kan hiermee het bereik mogelijk worden vergroot.
Ook kan op deze manier nader worden onderzocht of het meerwaarde heeft om fysiek plaats te
nemen in de wijkteams.
In het kader van voorkoming huisuitzettingen is het regionale convenant Preventie Huisuitzettingen,
wat in september 2015 ondertekend wordt, een essentieel preventie -instrument.

Preventief budgetbeheer
Preventief budgetbeheer heeft als doel vroegtijdig financiële begeleiding te bieden ter voorkoming van
(problematische) schulden. Naar aanleiding van de evaluatie van preventief budgetbeheer in 2015 zal
worden bezien op welke wijze het product in de toekomst vormgegeven wordt.

Voorlichting en samenwerking werkgevers en UWV
Het betrekken van werkgevers, bijvoorbeeld via Baanbrekend Drechtsteden, bij het signaleren van
betalingsproblemen en schulden is van belang in het kader van preventie en het voorkomen van
escalatie. Werkgevers kunnen hun werknemers voorlichten en indien nodig tijdig doorverwijzen naar
schuldhulpverlening. In het geval van werkloosheid en daarmee samenhangende
inkomensachteruitgang kan, door de samenwerking met het UVVV op te zoeken, preventief ingezet
worden op de gevolgen van werkloosheid.
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A -team
In de samenwerking met ketenpartners vervult het A -team een belangrijke rol door het verlenen van
diensten en het leggen van verbindingen door het werken op locatie. Hierbij valt te denken aan het
helpen van cliënten van ketenpartners bij het ordenen van hun administratie.
Naast de dienstverlening aan ketenpartners, biedt het A -team ondersteuning aan cliënten en aan de
interne afdelingen en consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het A -team biedt hulp aan
cliënten bij het ordenen van hun administratie en verricht ondersteunende werkzaamheden voor
consulenten. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning tijdens de workshop Schuldhulpverlening.
Waar mogelijk wordt de samenwerking met het A -team ook in 2016 gecontinueerd. Daarnaast wordt
ingezet op het uitbreiden van de dienstverlening richting ketenpartners en ter ondersteuning van de
interne afdelingen en cliënten.
Schuldhulpverleningsproducten- en trajecten:
Het schuldhulpverleningsaanbod omvat de volgende acties en schuldhulpverleningsproducten:
aanmeldbijeenkomst (intake),
crisisinterventie (bedreigende situatie),
eenmalig informatie en advies,
budgetbeheer,
stabilisatie (100% betalingsregelingen of voortraject schuldregelen),
duurzame financiële dienstverlening en
schuldregelen (sanering of bemiddeling)".
Indien het niet mogelijk blijkt om overeenstemming te bereiken met de schuldeisers inzake de
schuldregeling, kan er een WSNP-verklaring opgesteld en afgegeven worden.
Nazorg
Na afloop van een succesvolle schuldregeling wordt er binnen drie tot zes maanden contact
opgenomen met de cliënt en nazorg geboden. De nazorg is erop gericht om te voorkomen dat er
wederom problemen ontstaan na het succesvol afronden van de schuldregeling. Indien noodzakelijk
vindt er in het kader van de pilot een warme overdracht naar de sociaal (wijk)teams plaats.
Kwaliteit

NEN-certificering en NVVK-certificering
In 2012 een professionaliseringsslag gemaakt door het realiseren van de NEN-certificering: In 2014 is
hieraan het certificaat van de NVVK-audit toegevoegd. Deze certificaten willen we behouden bij de
komende audits om zo de dienstverlening van 2016 volgens professionele maatstaven te verlenen.

Wat gaat het kosten?
Programma

Primaire begroting 2016

Schuldhulimerlening Lasten

Baten

Actualisatie Begroting 2016

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking
Lasten

Baten

Saldo

Budgetadvies en
schuldbemiddeling

70

70

0

70

70

0

0

0

0

Totaal

70

70

0

70

70

0

0

0

0

budget worden diverse uitgaven bekostigd, waaronder de kosten voor het aangaan en de afhandeling
van saneringskredieten.
Naast de programmakosten bestaan de lasten Budgetadvies en schuldbemiddeling vooral uit
uitvoeringskosten personeel. Deze lasten zijn meegenomen in de totale apparaatslasten van de SDD.
De geprognosticeerde totale lasten en baten programmabudget Budgetadvies en schuldbemiddeling
zijn gelijk aan de begrote lasten en baten.
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Apparaat

Vooruitlopend op de wijzigingen in de regeling zoals vastgelegd in het BBV worden baten en lasten
van het apparaat niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's opgenomen maar centraal
onder een afzonderlijk product (in het gewijzigde BBV wordt dit een taakveld genoemd). In de
begroting 2016 hebben wij deze lijn al ingezet, waarbij voor de herkenbaarheid tevens de kosten per
beleidsproduct zijn vermeld.
Bedragen x E 1.000

Programma
Apparaatskosten

Actualisatie Begroting 2016

Primaire begroting 2016
Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Afwijking

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Minimabeleid
WMO

16.147
3.278
9.921
2.992

16.147
3.278
9.921
2.992

0
0
0
0

16.659
3.295
10.018
3.026

16.659
3.295
10.018
3.026

0
0
0
0

512
17
97
34

512
17
97
34

0
0
0
0

Totaal

32.338

32.338

0

32.998

32.998

0

660

660

0

Werf< en inkomen

De begroting wordt aangepast met de indexering voor 2016 van 1,63% op zowel lonen als prijzen, op
basis van de cpb -raming van september 2015.

De formatie Klantenservice is verlaagd met 2,5 fte als onderdeel bezuinigingsvoorstellen 2de ronde
Trap Af.

effect gemeente)
De formatie Klantenservice wordt m.i.v. 1 juli 2016 verlaagd met 2,5 fte als onderdeel
bezuinigingsvoorstellen 2 de ronde Trap Af.

Decentralisatie-uitkering Inrichting regionale Werkbedrijven via de Centrumgemeente Dordrecht

decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds naar de centrumgemeenten, voor de Drechtsteden is

met UVVV en sociale partners, en betrokkenheid van andere partijen (zoals sw-bedrijven, onderwijs en
cliëntenraden), de regionale uitvoering goed in te richten. Daarnaast zijn deze middelen als extra
ondersteuning voor het opstellen van een marktbewerkingsplan, de ontwikkelingen van een eenduidig
basispakket aan instrumenten, een goede vormgeving van de transparantie van het arbeidsaanbod en
de vacatures en de inrichting van een adequate werkgeversdienstverlening. De taken worden onder
verantwoordelijkheid van de SDD tot uitvoer gebracht. Conform bovenstaande wordt in 2016

Bedrijfsvoering

Dienstverlening
Met de Participatiewet en de nieuwe Wmo, die in 2015 zijn ingevoerd, bedienen we nieuwe
klantgroepen. Alle klanten, zowel bestaande als nieuwe, mogen een goed dienstverleningsniveau
verwachten. In 2014 is een kwaliteitsprogramma ontwikkeld dat is gebaseerd op klantsignalen; wat
verwachten klanten van onze dienstverlening, hoe ervaren zij de dienstverlening en hoe kan het
beter? Hiervoor wordt continu de klanttevredenheid gemeten. De doelstelling is om minimaal een 7,5
te scoren voor klanttevredenheid in alle diensten (participatie, begeleiding, Wmo, schuldhulpverlening,
balie, telefonie, en email). In 2014 is gestart met het meten van de klanttevredenheid bij Werk en
Inkomen. In 2015 zijn de metingen onder klanten verder uitgebreid (schuldhulpverlening en de
tevredenheid over telefoon, balie en email). Dit uitbreiden en verfijnen van de metingen loopt door in
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2016. Op dit moment wordt bijvoorbeeld een klanttevredenheidsmeting ingericht voor klanten die wel
gebruik gemaakt hebben van de dienstverlening, maar uiteindelijk geen (inkomens) voorziening
ontvangen. De klanttevredenheidscijfers zijn doorlopend terug te lezen in een dashboard, dat voor alle
managers en medewerkers toegankelijk is. Hieronder zijn als voorbeeld een paar meters op genomen
van het 3 e kwartaal 2015
KTV Werk & Inkomen

Details

KTV
Schuldhulpverlening

Dele)s

KTV Balie (afdeling)

Details

KTV Telefonie (afdeling)
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De verbetering van de dienstverlening omvat ook de verdere digitalisering die erop is gericht een goed
alternatief te bieden voor het persoonlijk contact met de klantenservice. Uitgangspunten daarbij zijn
dat het voor de klant altijd duidelijk is wat hij kan verwachten en wat er omgekeerd van de klant wordt
gevraagd, dat gegevens snel en correct verwerkt worden zodat de door de SDD verstrekte informatie
goed aansluit op de situatie van de klant. Zowel de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsprogramma
als de verbetering van de digitale dienstverlening is een meerjarig proces.

Klachten
Klachten zijn en blijven een belangrijk signaal en een waardevolle bron van informatie voor het verder
verbeteren van onze dienstverlening. In 2015 is het klachtregistratie systeem verder geoptimaliseerd
waardoor klachten beter dan voorheen als klantsignalen kunnen worden geregistreerd en
geanalyseerd. Deze analyse wordt vervolgens gekoppeld aan verbetering van onze dienstverlening.
Bij de klachtafhandeling wordt ingezet op de relatie met klant, een herstel van vertrouwen en het
oplossen van een concreet probleem. Daarom wordt altijd direct contact gezocht met de klager en
vindt er een persoonlijk gesprek plaats wanneer de klant daar behoefte aan heeft.

Bezwaarschriften
Ook bezwaarschriften zijn input om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. In de
afhandeling van bezwaarschriften is de focus nadrukkelijk gericht op (de relatie met) de klant. In 2014
is bij de afhandeling van bezwaren meer geïnvesteerd in het persoonlijk contact met de
bezwaarmaker. Dit vanuit de wens om minder formeel dan voorheen het bezwaar te bespreken,
waarbij er focus is op een oplossing en het voorkomen van een juridische procedure. De
bezwaarschriftencommissie wordt ingezet wanneer het bezwaar complex is of de bezwaarmaker een
voorkeur heeft voor de formele procedure. Sinds de decentralisatie in 2015 worden binnen de SDD
niet alleen bezwaarschriften die betrekking hebben op de nieuwe Wmo en de P -wet afgehandeld,
maar worden in dienstverlening voor de Serviceorganisatie Jeugd ook bezwaarschriften behandeld die
betrekking hebben op de uitvoering van jeugdzorg binnen Zuid Holland Zuid.
Taakstellingen
Bedragen x E 1.000

Taakstellingen
Brede doorlichting
Ketenkorting

Sub Totaal Trap AF le Ronde

2012

2013

1.089
1.150
2.239

2014
. _

1.543
1.150
2.693

1.992

1.150
3.142

W mo inle\cren 2,58e
Minimabeleid

Fysieke balies 1 dagdeel open
Telefonische bereikbaarheid 1 dagdeel
Sub Totaal Trap AF 2e Ronde
Totaal SDD in GRD-verband

1.000

2015

2016

2.216
1.150
3.366

2.216
1.150

175

175
1.000

1.000

3.366

175
88
0

0

2.239

2.693

1.000
4.142

1.175
4.541

1.438
4.804

De Drechtraad heeft in 2014 kaders vastgesteld voor een nieuwe taakstelling voor de GrD onder de
noemer 2e ronde Trap Op Trap Af, wat heeft geresulteerd in een bezuinigingsopdracht voor de
periode 2014-2016. Met de besluitvorming in de Drechtraad van 9 juni 2015 is aan de taakstelling
voldaan.
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Voor de SDD betreffen de bezuinigingen:

Frictiekosten & WW rechten
Bedragen x E 1.000

Frictievoorziening

Bedrag

Voorziening per 31-12-2015
Kosten 2016

1.087

Restant
Kosten 2016 tot en met 2029
Waarvan met gelijkblip,ende kasstroom

1.017

70

1.447
360

1.017

Voorziening per 31-12-2016
Vrijval ten gunste van 2016

-

Vrijval / toevoeging

rograrnma
1.
Werk & Inkomen
Participatie
ndMduele studietoeslag

WSW

nkomensondersteuning

Toelichting

BegrotingswijzigIng

SII

Financieringsbron
. .
..

. Gemeenten
Actualisatie begroting 2016 '
Lasten
Baten
Saldo
-6.004
-6.004
0
0 Verlagen van lasten en baten, conform gekozen
I Integratie-uitkering sociaal domein
-404
-404
fnancienngssystematiek.
S Algemene Uitkering
215
215
0 Verhogen ren lasten en baten, in iierband met het
ophalen van beschikbare middelen ten behoce ren de
individuele studietoeslag
I Integratie-uitkering sociaal domein
188
188
0 Verhogen van lasten en baten iwn meer budget Wsw
2016, meicirculaire 2015.
I specifieke uitkering
-6.003
-6.003
0 Opwaartse bijstelling van het budget, ontwikkeling
kfantaantafien, prijsontwikkeling
0
0
0
0 Verhogen van lasten en baten conform Financiële
Notitie WMO 2016.

851
0
0
851

851
0
0
851

Huishoudelijke ondersteuning

-233
-1.000

-233
-1.000

0
0 Verlagen van lasten en baten hm daling aantal klanten
dat een beroep doet op de worziening als geuilg van
de hogere eigen bijdrage.

Huishoudelijke Hulp Toelage

1.687

1.687

-900

-900

I Decentralisatie-uitkering HHT
0 Verhogen baten en lasten hm opnemen van de
Huishoudelijke Hulp Toelage in de begroting.
0 Verlagen van lasten en baten ivm daling aantal klanten SII Algemene Uitkering
dat een beroep doet op de voorziening als gewlg van
de hogere eigen bijdrage.

-9

-9

-11

-11

Minimabeleid
Kinderopvang
Minimabeleid
Maatwerkv. Inkomenssteun C.ZG.

Wmo

Hulpmiddelen

Begeleiding en kortdurend wrblijf

Persoonlijke lerzorging

Budgetadvies en schuldbemiddeling
Budgetadv. & schuldbem.

I

Apparaatskosten

Totaal

-

0

0

0

0

660
523

400

660
523
400

-175
-88
-4.726

-175
-88
-4.726

0 Verlagen van lasten en baten conform Financiële
Notitie WMO 2016.
0 Verlagen van lasten en baten conform Financiële
Notitie WMO 2016.

S Integratie-uitkering sociaal domein

I Integratie-uitkering Wmo

S Integratie-uitkering sociaal domein
S Integratie-uitkering sociaal domein

0
0
0
0 Indexering 2016 lonen en prijzen met 1,63%
0 Decentruitk, mr. regionale werkbedájlen
0 Fysieke balies 1 dagdeel minder open
0 Telefonische bereikbaarheid 1 dagdeel minder
0

S Algemene Uitkering

I Decentralisatie-uitkering centrumgemeente
Dordrecht
S Algemene Uitkering
S Algemene Uitkering
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2.3

Bedrijfsvoering

Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters, en is
opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter.

Primaire begroting 2016
Lasten
Baten
Saldo

Geactualiseerde begroting 2016
Lasten
Baten
Saldo

Lasten

Afwijking
Baten

Saldo

A. IBD
B. SCD
C. GBD
D. OCD
E. BDS

6.138
42.867
5.658
1.518
1.157

6.138
42.867
5.658
1.518
1.157

0
0
0
0
0

8.000
42.742
5.745
1.543
1.195

8.000
42.742
5.745
1.543
1.195

0
0
0
0
0

1.862
-125
87
25
38

1.862
-125
87
25
38

0
0
0
0
0

Totaal

57.338

57.338

0

59.225

59.225

0

1.887

1.887

0

A.

Ingenieursbureau Drechtsteden

Inleiding
In 2016 investeren we in onze dienstverlening naar bestaande klanten en gaan we nieuwe klanten in
het publieke domein aan ons binden. De reorganisatie van het civieltechnisch deel van het IBD is in
2015 afgerond en onze processen zijn verankerd in de nieuwe organisatie. We ontwikkelen ons verder
als volwaardig partner in het netwerk daar waar het gaat om vraagstukken in de openbare ruimte.
Natuurlijk zijn wij de betrouwbare partner als het gaat om oplossingen op projectbasis. Wij zoeken de
verbinding in de gezamenlijke opgaven in de regio. Onze expertise gaat hierin verder dan onze eigen
kennis. Wij zijn een essentiële schakel tussen de gemeentelijke opgaven en de uitvoering door de
markt. Samenwerking met de markt maakt het mogelijk te schakelen tussen traditionele
bestekgerichte oplossingen en overige contractvormen. Het IBD is hierin de betrouwbare partner voor
de opdrachtgever.
De reorganisatie van het onderdeel Vastgoed Beheer en Onderhoud Gebouwen van het IBD zal in
2016 worden afgerond. De opdracht voor deze complexe opgave is eind 2014 verstrekt en in 2015
heeft het IBD deze opdracht opgepakt. Door de positie van het IBD in het Netwerk kan het IBD
onafhankelijk als

adviseur optreden om dit vraagstuk op te lossen. De stappen die hiervoor in 2015 zijn gezet leiden in
2016 tot organisatorische aanpassingen bij het IBD.

Conclusies, acties, bijsturing
De reorganisatie van 2015 heeft er toe geleid dat het IBD een flexibele organisatie is, die goed mee
kan bewegen met de veranderende orderportefeuille van onze eigenaren. Pieken en dalen in onze

orderportefeuille vangen we op met een flexibele schil en de markt. Het financiële risico van het IBD
voor de eigenaren is daarmee zeer beperkt.

Wat willen we bereiken?
Als primaire taak voert het IBD is opgaven uit in de openbare ruimte voor onze opdrachtgevers. Wij
ontzorgen onze opdrachtgevers en zorgen, samen met de markt, dat projecten binnen de gestelde
kaders worden uitgevoerd. Als IBD kunnen we schakelen tussen verschillen vormen van opdrachten
en adviseren wij onze opdrachtgevers in alle fasen van het project.
Daarnaast combineren wij opgaven in de openbare ruimte die bij verschillende organisatie bestaan.
Door het bevorderen van de samenwerking zijn wij in staat om het resultaat voor onze opdrachtgevers
in geld, tijd en kwaliteit te verbeteren. Het IBD vormt de schakel tussen de publieke opdrachtgevers en
de marktpartijen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Als projectorganisatie moeten we onze dienstverlening op een hoog niveau zien te houden. We
sturen binnen het IBD op twee pijlers. De belangrijkste pijler in een goede dienstverlening zijn onze
medewerkers. Na het afronden van de reorganisatie in 2015 zijn wij gestart met het opstellen van een
bedrijfsontwikkelplan. Binnen dit ontwikkelplan is geïnventariseerd op welke onderdelen wij nog
moeten versterken. Verstreken op kennis en competenties. Afgeleid van dit ontwikkelplan zijn de
persoonlijke ontwikkelplannen van onze medewerkers. Iedereen binnen het IBD heeft een
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ontwikkelplan met daarin afspraken over ontwikkelrichtingen, maar ook zijn voor de medewerkers de
doorgroeikansen beschreven.
De tweede pijler zijn onze bedrijfsprocessen. In 2015 zijn alle processen van het IBD beschreven en
werken wij binnen deze processen als uniforme organisatie. Deze processen borgen onze kwaliteit en
verminderen onze kwetsbaarheid. Een belangrijke onderdeel van alle processen is de monitoring.
Maandelijks bespreekt het MT de bedrijfsgegevens en stuurt waar nodig bij. Monitoring van het IBD is
ook een belangrijk bespreekpunt in onze periodieke governance overleggen met de eigenaren. Binnen
onze bedrijfprocessen zoeken we actief naar verbeterpunten. In 2016 zal het proces rondom
directievoering en toezicht bij projecten gemoderniseerd worden. Het communicatieproces met
aannemers wordt gedigitaliseerd, waarmee strakker op uitvoeringsprocessen gestuurd wordt.
Hoe gaan we dit meten?

Het IBD is in 2014 begonnen met het opstellen van een maandelijkse MARAP. Dit instrument is in
2015 doorontwikkeld naar een sturingsinstrument waarmee op korte termijn de organisatie bijgestuurd
kan worden. Naast het meten van reguliere bedrijfsvoeringindicatoren (Omzet, kosten, resultaat,
productiviteit, orderportefeuille etc.) hebben we in dit instrument ook ruimte ingebouwd voor meting
van kwaliteit en beleving van onze dienstverlening. leder maand wordt het managementdashboard
gedeeld met de medewerkers en de eigenaren van het IBD.
Wat gaat het kosten?
..
Primaire begroting 2016
Lasten
Baten en
lasten
Mutaties
reserve
Resultaat

Baten

Afwijking

Geactualiseerde begroting 2016
Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.138

6.138

0

8.000

8.000

0

1.862

1.862

0

o

o

o

o

o

0

o

o

o

6.138

6.138

0

8.000

8.000

0

1.862

1.862

0

Resultaatanalvse (Bedragen x C 1.000
Toelichting
A.
A.

Omschrijving afwijking
Lasten
Externe inhuur om de intensivering van
het aantal projecten te realiseren
Direct toerekenbare projectkosten

I/S

Voordeel

A.

Mutaties reserve
Resultaat

Saldo

1.447
S

415
1.862

Subtotaal
Baten
Intensivering van het aantal projecten
uit voornamelijk Dordrecht en
Zwijndrecht

Nadeel

S

1.862

0
1.862

Gemeente**
Dordrecht/ Zwijndrecht
Dordrecht/ Zwijndrecht

-1.862

1.862

Dordrecht/ Zwijndrecht

0
1.862

Op basis van de (na de reorganisatie gereduceerde) formatie van het IBD van 54 fte kan bij het
huidige verkooptarievenstelsel geen kostendekkende begroting worden gerealiseerd. Extra inzet door
externe inhuur is noodzakelijk (samenhangend met extra benodigd aantal productieve uren) om op
basis van extra financiële dekking een break even resultaat te kunnen realiseren. Voornamelijk de
gedaalde omzetgarantie van Gemeente Dordrecht, de oude verrekensystematiek van de SCD
overhead en de niet kostendekkende verkooptarieven maken het noodzakelijk om een toename aan
productieve uren te realiseren.
De opgave voor het Ingenieursbureau blijft om via kostenbesparingen en productiviteitsverbetering
een positief bedrijfsresultaat te realiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de
bezuinigingsopgaven bij de eigenaren. De aanzet voor een nieuwe tarievenstructuur en de omvang
van de opdrachtenportefeuille lijken te bevestigen dat er op dat punt mogelijkheden zijn. Het
Ingenieursbureau zal aan de hand van de uitwerking van die tarievenstructuur samen met de
eigenaren nagaan hoe deze opgave verder ingevuld kan worden.
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B.

Servicecentrum Drechtsteden

Inleiding

Voor gemeenten en regionale overheden in de Drechtsteden is het SCD de motor achter een
eigentijdse en doelmatige bedrijfsvoering. Omdat we de krachten binnen de Drechtsteden hebben
gebundeld, doen wij de bedrijfsvoering slimmer, voordeliger en innovatiever.
Dit is waar het Service Centrum Drechtsteden voor staat en gaat. Het is de missie die past bij het
nieuwe beleid van het SCD. De afgelopen periode hebben we benut om daadkrachtig te werken aan
de continue verbetering van de dienstverlening. Dat gebeurde in afstemming met onze klanten, met
een luisterend oor en een scherpe blik. Het SCD weet wat de klant wil en richt daar zijn organisatie en
processen op in. We willen op alle terreinen meerwaarde bieden.

Op ons doel af
We hebben onze doelen opnieuw geformuleerd. Met behulp van de doelenboom-methode hebben we

heldere en meetbare doelen beschreven. Bij die doelen horen mijlpalen en een uitgebreid pakket aan
(verbeter)acties. Ons nieuwe hoofddoel is: Klanten kiezen bewust voor het SCD. Het SCD is hun
logische keuze voor bedrijfsvoering. Bij dat hoofddoel horen vier strategische mijlpalen:
1. Onze dienstverlening voldoet minimaal aan wat de klant verwacht en sluit aan op actuele
ontwikkelingen

2. Onze organisatie en systemen zijn zo ingericht dat we alle klantvragen optimaal kunnen
beantwoorden

3. Onze medewerkers beschikken over vakmanschap, hebben pit en weten wat de klant wil
4. We hebben een goede reputatie en staan bij onze klanten op het netvlies

S C D : hoofddoel en doelen
F-toofddoel

Kierden kieren been", voor het Seb. eter SCD ex hun loginehe, keuze
voor bedrijfsvoering

Doel
(1) Onze
dienstverlening
minimaal conforrn ';-

klantverwachtingen
en sluit aan op
actuele
ontwikkelingen

(2) Onze structuur en
systemen zijn
optimaal ingericht op
alle (verwachte)
klantvragen

!'
l
i,
,
il

(3) Onze

medewerkers hebben
pit, oog voor de
klantcontext en zijn
vakman

(4)

W e

hebben een

goede reputatie bij
onze klanten en we
Staan 1,1) hen op het
netvlies

Flexibel en wendbaar
Sinds de start van het SCD heeft de nadruk gelegen op standaardisering en uniformering van
processen. Dat blijft onze aandacht houden, maar daarnaast werken we aan het optimaliseren van de
organisatie. De gesprekken met onze klanten hebben duidelijk gemaakt dat zij meer keus willen
hebben bij de afname van producten en diensten. Ze verwachten flexibiliteit en wendbaarheid en
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krijgen die. We werken aan een meer vraag gestuurde organisatie zonder overigens het 'shared
principe' uit het oog te verliezen.
Kennis, vaardigheden en pit
Weten wie onze klanten zijn en wat zij willen. Dat is belangrijker dan ooit. In 2016 besteden we veel
aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Wij versterken de vier rollen die wij voor
medewerkers zien: de vakman, de organisator, de samenwerkingspartner en de ondernemende
ambassadeur. De focus ligt de komende jaren op het vergroten van vaardigheden. Het doel:
vakkundige medewerkers met pit en gevoel voor de omgeving van de klant.
Een goede reputatie
Toegegeven: de reputatie van het SCD was in het verleden niet op alle terreinen even goed. Er zijn
fouten gemaakt. Met allerlei procesverbeteringen hebben we nu een stevig fundament gelegd onder
de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Het is belangrijk om onze klanten een juist beeld te
geven over onze organisatie en onze producten en diensten. De producten- en dienstencatalogus is
onze staalkaart. Zeker zo belangrijk is een heldere, tijdige en begrijpelijke communicatie over wat wel
en ook wat niet kan. Wanneer klanten ons bellen mogen zij verwachten dat onze medewerkers snel
reageren. Waardering oogsten door het werk dat wij leveren, daar gaat het om.
We omarmen vernieuwing
Stilstand is achteruitgang. Onze klanten willen vooruit en wij ondersteunen hen daarin. We kennen de
trends en ontwikkelingen op onze vakgebieden en spelen hier op in. Met innovatieve pilots willen we
samen met onze klanten kennis opdoen en werken aan de ontwikkeling van vernieuwende producten

en processen. We zorgen ervoor dat onze klanten op alle werkplekken en op elk gewenst tijdstip
kunnen werken met applicaties die de lijnprocessen optimaal ondersteunen.
Dienstverlening verbeteren en dagelijkse ondersteuning bieden aan klanten; arm in arm
Naast het realiseren van dit meerjarenbeleid wordt het belangrijkste deel van de SCD-capaciteit
besteed aan reguliere en incidentele werkzaamheden ter ondersteuning van de primaire en beleidsen bedrijfsvoeringsprocessen bij klanten. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de
verantwoording over de reguliere en incidentele werkzaamheden. Bij de besluitvorming door de
eigenaren over realisatie van het voorgestane actuele meerjarenbeleid dienen de gewenste taak- en
organisatieontwikkeling te worden afgezet tegen de randvoorwaarden. Te denken valt dan onder meer
aan financiële mogelijkheden om het nieuwe beleid te kunnen realiseren (Trap af 3).
Hoe gaan we dit meten?

Het SCD hanteert onderstaande Balance scorecard om prestaties, op het gebied van financiën,
medewerker en klanten, periodiek te monitoren en waar nodig bij te sturen om de organisatie en
dienstverlening verder te ontwikkelen:
1. Financiën
Kritische succesfactor (KSF):
financiële beeld
Prognose operationeel resultaat
2016
Uitputting personeelsbudget
Uitputting materieel budget
Transitiekosten bovenformatieven
Frictiekosten ZHZ

Norm

2016

2. Klant
Kritische succesfactor
(KSF): klanttevredenheid

Norm

2016

Klantprestatie-indicatoren*
5

100%
100%
-

3. Medewerker
Kritische succesfactor (KSF):
medewerkerstevredenheid

Norm

MTO
Personeelsgesprekken
Ziekteverzuim

7
100%
5,5%

100%
Trekkingsrechten - overall
Telefonie: service level
> 80%
Telefonie: doorverbindingen
< 20%
KTO
7
_

_

2016

4. Vernieuwing

Norm

2016

Kritische succesfactor
(KSF): continue verbetering _
Speerpunten 2016
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Klantprestatie-indicatoren Daarbij maken we gebruik van onder meer de volgende klantprestatieindicatoren:
Taakveld

Product

Prestatie-indicator*

Betalen

Registratie

5 kalenderdagen na le ontvangst bij
SCD

100%

KO: Coderen en
accorderen

% gecodeerd en geaccordeerd 20
kalenderdagen na ontvangst door
klantorganisaties van SCD
% facturen betaald 5 kalenderdagen na
terugontvangst bij SCD

100%

SCD+KO: betalen
facturen

% facturen betaald 30 kalenderdagen
na le ontvangst bij SCD

100%

Incidenten

% incidenten opgelost conform
afspraak

80%

Verstoringen

% verstoringen direct opgelost

60%

Wijzigingsverzoek

% binnen 4 weken ingepland

80%

Wijzigingsverzoek

% volgens afspraak opgeleverd

90%

DIV

% dossiers binnen 24 uur uitgeleverd

90%

DIV

% dossiers binnen 31 dagen
teruggeleverd

95%

Beheer FZ

% tijdig afgehandelde werkorders

90%

Schoonmaak

70% van de gelopen VSR metingen in
een voortschrijdend jaar dient een
voldoende resultaat te hebben
% besluiten geleverd binnen
afgesproken termijn (met
hoorzitting/bezwaarcie's)
% bezwaarschriften na mediation
ingetrokken

70%

Fiatteren en betalen

ICT

FZ/DIV

Bezwaarprocedures
JKC
JKC

Bezwaar -procedures

Norm

100%

90%

20%

De klantprestatie-indicatoren worden continue geëvalueerd en zo nodig aangepast. De normen
worden waar mogelijk verder aangescherpt. In de leveringsrapportages van het SCD wordt per 4
maanden over de klantprestatie-indicatoren gerapporteerd. Deze rapportage gaat rechtstreeks naar
de klantorganisaties.
In 2016 zal het SCD met de eigenaren/klanten een pakket van nieuw ontwikkelde
KSF's bespreken. Het betreft organisatiebrede en vakspecifieke KSF's. In eerste instantie zullen dit
nieuwe KSF's op het gebied van ICT zijn.

Benchmarks, klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek
Door middel van periodieke onderzoeken monitoren we onze dienstverlening in 2016 voortdurend. Bij
onze partners aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken en het actief ophalen van feedback.
Binnen onze eigen organisatie monitoren we de kwaliteit door het bewaken van prestatie-indicatoren
en met behulp van het medewerkertevredenheidsonderzoek. Via de benchmarkmethode zetten we
onze prestaties af tegen die van vergelijkbare organisaties. Daarnaast bewaken en versterken we de
kwaliteit van onze beleids- en adviestaken met behulp van evaluaties en audits
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Wat mag het kosten?

Lasten
Resultaat voor
bestemming
Mutaties
reserve
Resultaat na
bestemrring

42.867

Saldo

Baten
42.215
652

42.867

afwijking

Geactualiseerde begroting 2016

nimaire begroting 2016

42.867

Lasten
652-

42.742

42.090

42.742

Lasten

652

42.742

-

Saldo

Baten

125-

652-

652

652
-

Saldo

_Baten

125-

125-

-

-

-

125-

-

In de tabel hieronder worden de verschillen van de primaire begroting 2016 met de geactualiseerde
begroting 2016 in beeld gebracht.

Toelichting

Omschrijving afwijking

US*

Voordeel

Nadeel

Gemeente"

Saldo

Lasten
120-

120-

A.

Documentatie informatievoorziening

S

B.

Trapaf 2 (deel 2)

S

609

C.

,Salarisgaranties
Afwijking ICT Arrbitie aantallen

S

268

D.

S

96-

96-

ja

E

Indexering

S

536-

536-

ja

752-

125

877

Subtotaal

609

ja
ja

268

ja

Baten
A.

Documentatie informatievoorziening

S

120

ja

B.

Trapaf 2 (deel 2)

S

609-,

609-

ja

C.

Salarisgaranties

S

268-

268-

ja

D.

Afwijking ICT Ambitie aantallen

S

96

96

ja

E

Indexering

S

536

536

ja

120

Subtotaal

752

877-

125-

Totaal baten en lasten

125

125-

-

125
Totaal resultaat
* Is de een afwijking incidenteel van aard (I) of structureel (s)
** Leidt de afwijking tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

125-

-

Toelichting:
A. Documentatie informatievoorziening (DIV)
De formatie uitbreiding voor het implementeren van een wettelijk vereist kwaliteitssysteem op de
archieven van de Drechtsteden leidt tot extra lasten. Deze extra lasten worden in rekening gebracht bij
de klantorganisaties.
B. Trap af 2 (deel 2)
Dit betreft de invulling van de taakstelling. Deze invulling draagt bij aan de structurele
bezuinigingsopgave die oploopt tot 4,5% voor de GRD waarvan de kaders in januari 2014 zijn
vastgesteld.
C. Salarisgaranties
Het SCD heeft een inspanningsverplichting om de salarisgaranties van de medewerkers, die bij de
start zijn geplaatst vanuit de verschillende klantorganisaties, zo veel mogelijk terug te dringen. De
lagere lasten worden dan ook direct vertaald naar de lagere bijdragen van de eigenaren.
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D. Afwijking ICT ambitie aantallen
De nieuwe ambitieaantallen, veelal extra werkplekken en accounts boven de opgeven ambitie, en de
daaruit voortkomende meer- en minderkosten worden verrekend met de eigenaren. Per saldo leiden
de ambitieaantallen tot een geringe toename van de beheerskosten.

E. In de budgetten is een indexering opgenomen van 1,63% voor de loon- en prijsontwikkeling in
2016.

Begrotingswijzigingen
Begrotings programma

Bedragen
Lasten

Toelichting

Baten

S/I*

Gemeente
.

S

ja

S

ja
ja

Servicecentrum Drechtsteden

120

Servicecentrum Drechtsteden

-609

-609 trapaf deel 2 2de deel

Servicecentrum Drechtsteden

-268

Servicecentrum Drechtsteden

96

-268 Afbouw salarisgaranties S
Afwijking ICT ambitie
96
S
aantallen
536 Indexering
S

Servicecentrum Drechtsteden
Totaal

536
-125

120 Uitbreiding DIV

ja
ja

-125

* S = Structureel, I = Incidenteel;
** Hierbij aangeven of de begrotingswijziging leidt tot een verhoging of verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Vervangingskrediet ICT
Periodiek moeten op de ICT middelen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een

een vervanging zijn de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten reeds onderdeel van de bestaande
begroting van het SCD.

C.

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Inleiding

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) is onderdeel van de
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Vanaf juli 2008 verzorgt zij de heffing en inning van de
belangrijkste lokale heffingen van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht. Het gaat hierbij om een opbrengstvolume van circa
Per 1 april 2013 is de afdeling geo-informatie van het SCD onderdeel geworden van de GBD. Hiermee
is ingespeeld op de toekomstige wettelijke taken op het gebied van de geo-informatie. Daarnaast is de
combinatie van belastingen en geo-informatie productief te maken. Beide werkterreinen gebruiken
vaak dezelfde databronnen. Ook de koppeling tussen de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is hierdoor eenvoudiger te
realiseren.

Positie

Het profiel van de GBD is in eerste instantie die van een betrouwbare uitvoeringsorganisatie. Dat laat
onverlet dat zij op het gebied van de productontwikkeling en de opbrengstmaximalisatie hoog inzet.
Ook als eerste adviseur voor de gemeenten en als dienstverlener voor de belastingplichtigen meet de
GBD zich met hoge kwaliteit. De GBD voert voor de deelnemers ook gemeentelijke taken van de Wet
waardering onroerende zaken uit. De taken van geo-informatie zijn in de loop van 2013
organisatorisch volledig ingebed. De volledige financiële invlechting is in de loop van 2014
gerealiseerd.

Natuurlijk blijft het de primaire taak voor de deelnemende gemeenten middelen binnen te halen om
noodzakelijke lokale taken uit te voeren. Dat doet de GBD mensgericht en met oog voor de
gemeentelijke belangen. Daarnaast is zij in staat een bijdrage te leveren op het gebied van
databeheer en -analyse, dienstverleningsconcepten en visualisering van verschillende data op
thematische kaarten.
Bij de GBD is niet de lijnorganisatie (afdelingen) bepalend voor de aansturing. De werkprocessen
structuren de organisatie. Dit heeft geleid tot een compacter managementteam en een meer
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thematische aanpak van verbeteringen in de productie. Deze werkwijze maakt het ook mogelijk
flexibel op schommelingen in de afzonderlijke werkzaamheden te reageren. De geo-activiteiten zijn
volledig in deze nieuwe werkwijze opgenomen.
De GBD is een waardevol onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Als goede
dienstverlener richting burgers, bedrijven en instellingen en als goede opdrachtnemer en uitvoerder
voor de deelnemende gemeenten binnen de GR-Drechtsteden. Maar ook voor de andere entiteiten
binnen het netwerk is Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden een betrokken partner.
Ook in 2016 zal de GBD voor de opgave staan nieuwe besparingen te realiseren. Aan de andere kant
staat de organisatie ook voor nieuwe opgaven. Het vormgeven van de nieuwe wettelijke taken op het
gebied van de geo-informatie en de nieuwe ontwikkelingen rondom de interactieve WOZ en de
basisregistraties vereisen extra aandacht. Ook de rol in het optimaliseren van het beheer en het
gebruik van de grote databestanden binnen het netwerk is inmiddels actueel en zal in 2016 een
definitieve vorm krijgen. De combinatie van besparingen en nieuwe taken vraagt een strakke
bedrijfsvoering en gerichte strategische personeelsplanning. Deze elementen komen ook terug in de
toekomstvisie van de GBD, die aan de Drechtraad zal worden aangebonden. De extra
besparingsvoorstellen die daarin zijn verwoord, zullen bij de eerste burap 2016 in de begroting kunnen
worden verwerkt.
Wat willen we bereiken?
De primaire taak van de GBD is het genereren van belastingopbrengsten. Voor 2016 is bij benadering
de volgende opbrengstgeprognosticeerd.
Begrote opbrengsten
Dordrecht
Hendrik-ldo-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
8 miljoen
Zwijndrecht
Totaal
Deze opgave is exclusief de opbrengst uit het reinigingsrecht en de Bedrijfsinvesteringszones. De
werkelijke exacte opbrengstprognose 2016 is eerst bekend nadat de gemeenteraden de begrotingen
2016 van hun gemeente hebben vastgesteld. De GBD verantwoordt al haar opbrengsten direct aan de
deelnemende gemeenten via afzonderlijke maraps en afzonderlijke jaarverslagen.
Zowel voor de heffing van de onroerende zaakbelastingen als voor externe afnemers, zoals de
Rijksbelastingdienst, de waterschappen en het ministerie van Financiën (Algemene Uitkering) wordt
jaarlijks een waardering gegeven aan de onroerende zaken in de regio. Ook in 2016 wordt dat
gerealiseerd via vastgoeddomeinen. De omvang hiervan is in de onderstaande tabel aangegeven.
Vastgoeddomein
Aantal te
waarderen
Woningen
116.800
Courante Niet woningen
7.400
TIOX-objecten
2.200
Top -500
500
Totaal
126.900
Het project "Top 500" waarborgt een snelle waardering van de objecten binnen de Drechtsteden met
een hoog fiscaal belang. Hierdoor is de onroerende zaakbelasting voor deze objecten snel te innen.
Op het gebied van GEO-informatie worden de volgende taken uitgevoerd
Dd

H IA

Pa

Basisregistratie en beheer BAG

.7

v

.7*

(Basis) registratie grootschalige topografie

v

.7

Proces

Al

Slie

Zwij

v
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Ontsluiten Geo-informatie (w.o. Drechtmaps)

.7

Landmeetkundige activiteiten

Registratie WKPB (wet kenbaarheid publiekrechtelijke

.7

.7

.7

.7

.7

.7

.7

beperkingen)
Functioneel beheer van beheersapplicatie voor RO
planvorming en publicatie

.7

.7

.7

*alleen het functioneel beheer
De activiteiten van Geo zijn eerst in de begroting 2014 volledig opgenomen (inclusief een structurele

Het maken, bijhouden en ontsluiten van interactief kaartmateriaal, themakaarten en data-analyses zijn
ook onderdeel van de productie van de geo-dienstverlening. Hierbij spelen productinnovatie en een alert
reageren op vragen van de deelnemers een belangrijke rol. Door de BAG-activiteiten te integreren in
Wat gaan wij daarvoor doen?

Oplegging aanslagen 2014, 2015,
2016

Invordering aanslagen

Maximale opbrengsten

Betalingsbereidheid met een

maximum van 0,5 °k oninbaar

Volledige benutting
belastingcapaciteit

T.o.v. 2012 afname
debiteurensaldo in 2016 van meer
dan 10%.

Waardering onroerende zaken

Vergroten vertrouwen in uitvoering
Waardering onroerende zaken

Wet WOZ door geleidelijke invoering
interactieve WOZ

Conform
normering,
procesgerichte

aanpak via
vastgoeddomeinen

Invoeren wettelijke openbaarheid
WOZ-waarde woningen

Bezwaar en Beroep

P&C-cylcus gemeenten

Afdoening binnen de wettelijke
termijnen. Geleidelijke invoering
keukentafelgesprekken en
interactieve WOZ

Bijdragen aan de gemeentelijke
begrotingsprocessen
(opbrengstprognoses, begrotingen,

burap's, jaarrekeningen)
Conceptverordeningen

Productontwikkeling

Verdere synchronisatie uitvoering

Producten Geo

Conform indicatoren, reductie
aantal bezwaarschriften

Conform

afspraken/geconsolideerde
controleverklaring accountant

Verordeningen lokale heffingen

Alle verordeningen vastgesteld

Bijdrage in Geo-informatie, analyse

Afgestemde datalevering en dataanalyse

Drechtstedenlijke kerngetallen

Onderdeel Brede Doorlichting,
continue proces

Uitvoeren programma 2016

Belastingregels afstemmen

Productie conform. afspraken
gemeenten
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Rolneming gebruik grote
databestanden binnen het
netwerk

Interactieve WOZ

Functioneel beheer toegankelijkheid
grote databestanden

Invoeren voor alle deelnemers

Operationeel in 2016

Volledige uitvoering 2016

Hoe gaan we dit meten?
Zoals met de opbrengsten worden ook de verzending van de aanslagen, de afdoening van
bezwaarschriften, afdoening voor verzoeken om kwijtschelding en dergelijke per gemeente

afgesproken. De GBD hanteert hierbij voor alle gemeenten de volgende indicatoren.
Product
Verzenden gecombineerde aanslagen/WOZbeschikkingen 2016

Verzenden overige aanslagen
Afdoen verzoeken om kwijtschelding

Afdoen bezwaarschriften

Prestatie-indicator
95% voor 1 maart 2016
97% voor 1 april 2016
99% voor 1 mei 2016
100% voor 1 juni 2016
overeenkomstig wettelijke
termijnen
99% binnen 3 maanden na
indiening
100% binnen 6 maanden na
indiening
25% binnen 3 maanden na
indiening
100% binnen de wettelijke
termijnen

Het aantal bezwaarschriften is afhankelijk van de conjunctuur en gevoelig voor beleids- en
tariefwijzigingen van de gemeenten. Ook wijzigingen door verandering in de wet- en regelgeving en
nieuwe jurisprudentie kunnen gevolgen hebben voor het aantal. De effecten van de commerciële

bureaus, die bezwaarschriften voor burgers genereren (no cure, no pay bureaus) kunnen zorgen voor
een toename van het aantal bezwaarschriften en de proceskosten. De GBD hanteert verschillende
methodes om deze activiteiten beheersbaar te houden. Voor 2016 gaan we vooralsnog uit van
maximaal 5.000 bezwaarschriften. Wij constateren daarbij een terugloop van het aantal bezwaren. De
capaciteit die hier vrijvalt, wordt ingezet voor het vormgegeven van de interactieve WOZ. Dit is in 2016
voor alle deelnemers operationeel.
Vragen van inwoners over lokale heffingen komen altijd eerst terecht bij de gemeentelijke frontoffice.
Alleen wanneer de vraag daar niet kan worden afgedaan, wordt de backoffice van de GBD
aangesproken. Het gaat hier jaarlijks om circa 10.000 meldingen. Door middel van het organiseren
van inloopavonden op gemeentelijke locaties voor belastingplichtigen wordt getracht dit aantal te
beperken. Ook de hoeveelheid bezwaarschriften kan hierdoor beperkt worden. Voor de deelnemende
gemeenten wordt ook in 2016 deze mogelijkheid geboden.
Zowel de behandeling van bezwaarschriften en aanvragen kwijtscheldingen, als de meldingen worden

via postverwerkingssysteem Mozaïek gemonitord. Het postverwerkingssysteem wordt in de loop van
2015 vervangen. In 2016 moet volledig op een nieuw systeem worden overgeschakeld.
De GBD levert ook de bouwstenen aan gemeenten om hun belastingbeleid te kunnen vormgeven. In
ieder geval worden jaarlijks alle verordeningen ter zake gescreend en aangepast, inclusief de
tariefswijzigingen. De GBD levert de concept-verordeningen hiervoor tijdig aan. Daarnaast wordt
ondersteuning geboden bij het vaststellen van heffingsverordeningen die niet behoren tot de heffingsen inningstaak van de GBD. Vanzelfsprekend wordt ook advies gegeven over beleidswijzigingen. Ook
de reguliere managementinformatie aan gemeenten over de belastingopbrengsten is een vaste taak.
Een omvangrijk subproces van de belastingheffing is de wettelijk verplichte, jaarlijkse waardebepaling
van het vastgoed in de regio. De GBD zal conform de voorschriften tijdig correcte en volledige levering
van WOZ-data verzorgen naar de Rijksbelastingdienst, het CBS, het Waterschap Hollandse Delta en
het Waterschap Rivierenland. De voortgang wordt per vastgoeddomein voortdurend bijgehouden.
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Voor onze geo-activiteiten gelden de afzonderlijke afspraken met de gemeenten. Daarnaast
verwachten we nieuwe producten te generen die in navolging van kaarten voor veiligheidsanalyses en
leegstandcontroles inzicht kunnen geven in beleidsvraagstukken. Ook binnen interactieve WOZ zal ter
ondersteuning van de inzichtelijkheid van het waarderingsproces meer gebruik gemaakt gaan worden
van geo-informatie.

heeft de GBD een strategische toekomstvisie ontworpen. Deze toekomstvisie wordt binnenkort aan u
voorgelegd.
Wat mag het kosten?
(Bedragen x

TGeactualiseerde begroting 2016

Primaire begroting 2016
Lasten

Totaal baten en lasten

I Mutatie reserves
1 Totaal resultaat

1 Baten

5.658
0

Saldo

5.658
1

5.658 ,

0I
5.658 L
I

Lasten

Baten

Afwijking

Saldo

0

5.745

5.745

0

0

0

0

5.745

5.745

Baten 1- Saldo

Lasten
0

87

_ 7 L . ..

0
0

87 ,

1
0

0

0;

87

0,

In de budgetten is een indexering opgenomen van 1,63% voor de loon- en prijsontwikkeling in 2016.
De besluiten van de Drechtraad die begin dit jaar genomen zijn waren al volledig in de primaire
begroting 2016 verwerkt. De gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst met Zwijndrecht en de

besparingen die onderdeel zijn van de strategische toekomstvisie zullen wij bij de eerste
bestuursrapportage 2016 verwerken.

D. Onderzoekcentrum Drechtsteden

Inleiding

opgaven. Ondernemerschap, particulier opdrachtgever.schap en burgerkracht worden steeds
belangrijker en vergen van de overheid een andere rol. Ook vragen de integrale thema's, zoals
participatie, om het verbinden van verschillende beleidsterreinen. Hiermee komen veel nieuwe
vraagstukken op gemeenten af. Deze zaken vragen ook een andere rol en aanpak van het

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dichter bij beleid en dichter bij de doelgroep.
Het OCD heeft de afgelopen jaren de ambitie geformuleerd dé strategisch partner voor beleid te zijn
voor de Drechtsteden gemeenten, de regio en de andere organisaties binnen de GRD. Meer op

strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en
vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Daarnaast betekent het dat wij vaker ingezet worden als
meedenker, klankbord, kennismakelaar en adviseur. Om strategisch partnerschap structureel te
borgen, hebben we in 2014 een strategisch onderzoeker/adviseur aangetrokken. In 2015 heeft deze

functie verder vorm gekregen. En in 2016 wordt deze geformaliseerd.
Daarnaast blijft innovatie een belangrijk speerpunt. De veranderende rol en positie van gemeenten
vergt ook een andere ondersteuning, waarbij andere methoden en presentaties passen. In 2015 zet
gegevensverzameling en presentatie, waarbij 'tellen en vertellen' een belangrijk uitgangspunt is.
In het kader van de bezuinigingen waar gemeenten mee te maken hebben en de doorontwikkeling

van de GRD, vindt er in 2015 een onderzoek plaats naar het OCD dat input moet bieden voor een
toekomstvisie op het OCD. Met het oog op de doorontwikkeling van gemeenten en de
ondersteuningsbehoefte die daarbij hoort, wordt de meerwaarde van het OCD en haar producten en
diensten onderzocht. Dit biedt handvatten voor een strategische visie voor (de doorontwikkeling van)
het OCD. In 2016 gaan we deze opstellen en implementeren.
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Het experiment rekenkameronderzoek dat het OCD in 2014 met de Rekenkamercommissie Dordrecht
is gestart, bleek na een jaar voor beide partijen niet de verwachte meerwaarde te bieden. Op basis
van een evaluatie eind 2014 hebben beide partijen besloten dat de rekenkamercommissie in 2015 nog
gebruik zal maken van het aanbod aan producten dat het OCD al in huis heeft, maar dat het OCD
voor hen geen rekenkameronderzoek meer zal doen. Per 1 januari 2016 wordt het experiment
definitief beëindigd.
Wat willen we bereiken?

Het OCD wil in 2016 dé strategisch partner zijn van de Drechtsteden. Doelstellingen die daaraan
gekoppeld zijn: (strategisch) advies geven, verbreding van het netwerk en vergroten van onze
acquisitievaardigheid. Ook een rol als kennismakelaar en verbinder past daarbij.
Een tweede doel is het bieden van goede basisondersteuning aan gemeenten met een relevant
basispakket aan producten en activiteiten.
Daarnaast hebben we een aantal bedrijfsmatige doelen: een hoge klanttevredenheid, een efficiënte
organisatie en een goed acquisitieresultaat.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Om bovengenoemde doelen te bereiken gaan we door met onze aanpak in het kader van strategisch
partnerschap. In 2013 zijn we begonnen met het uitwerken en implementeren van een strategische
aanpak, die we in 2014 hebben verankerd in de organisatie met de functie van strategisch
onderzoeker/ adviseur. In 2015 heeft deze functie verder vorm gekregen en geïmplementeerd. Het is
functiehuis door te lichten en deze functie dan formeel hieraan toe te voegen. Breder zetten we in op

de versterking van het (strategisch) adviseren, de netwerkontwikkeling en het vergroten van onze
acquisitievaardigheid.
Beoogd resultaat

Activiteit
strategisch partnerschap vorm
geven

15 strategische opdrachten en/of

netwerk versterken en

20 externe of 'extra' interne opdrachten

acquisitievaardigheid vergroten

via het netwerk

Stand van zaken

opdrachten met een adviescomponent

Verder zorgen we voor een breed gedragen inhoudelijke invulling van ons basispakket. Via regionale
monitoren actualiseren we belangrijke informatie op verschillende beleidsterreinen. Via een
strategisch product zorgen we voor een verdieping, verbreding of bundeling van gegevens uit de
monitoren. Daarnaast kan men een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers. In
factsheets en notities maken we een vertaalslag van relevante resultaten voor beleid. Het
omnibusonderzoek en bewonerspanel zijn instrumenten om informatie te verzamelen bij bewoners of
t/m 2018. In 2015 lichten we het basispakket in nauw overleg met de belanghebbende opdrachtgevers
opnieuw door. Hierbij wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar de ondersteuningsbehoefte vanuit het
regionaal meerjarenprogramma. Dit kan leiden tot een aanpassing van (producten uit) het
basispakket.
basisinformatie
bedrijvenregister

'jaarlijks

kerncijfers en basisinformatie [jaarlijks
bevolkingsprognose

1x
I x

1 4-jaarlijks

advies/kennisoverdracht
informatie en advies
continu
werkgroepen
continu
factsheets, notities, artikelen j_ continu
conferentie
1 2-jaarlijks

omnibusonderzoek/panels
omnibusonderzoek
internetpanel/bewonerspanel

jaarlijks
continu
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monitoren/thematisch
onderzoek
wonen
economie + arbeidsmarkt
onderwijs
veiligheid
vrije tijd
sociaal
binnenstad
duurzaamheid
communicatie en bestuur
programma-indicatoren
strategisch product
Basispakket 2015 -2018

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
4-jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
2-jaarlijks
2-jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

-- x

x
,-.F.

:-.

!zk

:
-, -

,., x
w x
,,. x

:,.,

,
, ..,

,.

..

x
x
x
x

x
x

x
x

Hoe gaan we dit meten?
Wat het strategisch partnerschap betreft, kijken we naar de hoeveelheid strategische opdrachten, dan
wel opdrachten met een adviescomponent.
In een klankbordgroep van vertegenwoordigers van gemeenten en GRD bespreken we algemene
zaken rondom het basispakket en de stand van zaken m.b.t. de interne en externe opdrachten.
geldt als een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek.
Verder beschikken we over manaqementinformatie OP proiectniveau en medewerker niveau.
Kritische succesfactor

kwaliteit medewerkers

efficiënte organisatie
acquisitievaardigheid

Prestatie-indicator

gemiddeld rapportcijfer
opdrachtgevers voor opdrachten
_
declarabel percentage
gerealiseerde acquisitie -opdrachten
(extern of intern in concurrentie)

Realisering
2014

Normering
2014

Normering
2015

7,8

7,8

7,9

68%

68%

68%

78%

80%

80%

Wat gaat het kosten?

Totaal baten en lasten
Mutatie reserves
Totaal resultaat

Primaire begroting 2016
7 Geactualiseerde bf_,grotin 2016
i
Lasten
Baten
Saldo , Lasten I Baten 1 Saldo
1.518
1.518
0,
1.543
1.543
0
0
0
0'
0
0
0
1.518
1.518
0
1.543
1.543
0

Lasten
25
0
25

Afwijking
Baten
25
0
25

Saldo
0
0

De afwijking betreft de indexering van 1,63% voor de loon- en prijsontwikkeling in 2016. Deze stijging
zal gedekt worden uit de te genereren inkomsten uit het pluspakket.
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E. Bureau Drechtsteden
Wat willen we bereiken?
Met het vaststellen van het transitieplan in de Drechtraad van 1 oktober 2013 is ook de formatieve
versterking van het CIO office goedgekeurd. Het CIO office bestaat uit 2 onderdelen: team pre project
en advisering en team beleid, kaders en programmering.
De CIO office houdt zich bezig met het maken van beleid en steilen van kaders, het bepalen van de
architectuur op technisch en informatiegebied en het omzetten van klantvraagstukken naar
Informatieadvies, vooronderzoeken en business cases. Zij zorgt ervoor dat binnen de Drechtsteden
heldere kaders zijn waarbinnen de klantorganisaties en het SCD als uitvoerende, ondersteunende
organisatie werken. De CIO office voert regie over de regionale projectportfolio.
Wat gaan we daarvoor doen?
In lijn met de in 2014 vastgestelde meerjarenplanning is, met inbreng van het regionale platform, de
planning geactualiseerd naar aanleiding van de in 2015 geboekte resultaten, bijstelling van de
wetgeving en ambities.
Beleidsonderwerpen die door het team beleid, kaders en programmering worden opgepakt zijn de
uitwerking van het raamwerk voor informatiebeveiliging, zoals bijvoorbeeld implementatie van de
meldplicht van datalekken en de Europese richtlijn voor privacy, het versterken van
gegevensmanagement waardoor actiever met open data omgegaan kan worden en betere analyses
gemaakt kunnen worden van beschikbare data, het verbeteren van identiteits- en autorisatiebeheer en
het vertalen van de architectuurprincipes naar Project Start Architecturen. In 2016 wordt ook de
informatievisie van 2014 herijkt en geactualiseerd. Deze visie gaat richting geven aan de planning
voor het jaar 2017 en verder die medio 2016 gemaakt wordt.
Projecten die door het team pre project en advisering worden opgepakt zijn te clusteren naar een
aantal grotere thema's zoals de invoering van het nieuwe Klant, Zaak en Archiefsysteem, het verder
uitrollen van het stelsel van basis- en kernregistraties, de ontwikkeling van de dienstverlening, de
doorvoering van digitaal werken, het verbeteren van de sturingsinformatie en een aantal specifieke
punten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe omgevingswet, het invlechten van Hardinxveld-Giessendam, de
experimenten op het gebied van Smart City, de transformatie van het sociale domein en verbeteren
van de CAD -werkplekken.
Hoe gaan we dit meten?
Over de realisatie van de regionale beleidsagenda l&A wordt verantwoording afgelegd aan de
Drechtstedelijke gemeentesecretarissen via het Overleg netwerksecretarissen (ONS -D). Over de
realisatie van het regionaal project portfolio wordt verantwoording afgelegd aan de individuele
gemeenten via het Netwerk MT Middelen.
Wat gaat het kosten?
Primaire begroting 2016
Baten

Lasten

Saldo van baten
en lasten
Reserves

Totaal resultaat

Actuele begroting 2016

Saldo

Lasten

Baten

Afwijking

Saldo

Lasten

Saldo

Baten

1.175

1.175

o

1.195

1.195

0

20

20

o

0

o

o

o

o

0

0

o

o

1.175

1.175

0

1.195

1,195

0

20

20

o

_L_

Resultaatanalyse
In de budgetten is een indexering opgenomen van 1,63% in verband met de loon -en prijsontwikkeling
2016.
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3.

Overige paragrafen

3.1

Risicomanagement

Risico's

In deze paragraaf gaan we in op risico's die weliswaar een materiële invloed op de financiële positie
kunnen hebben, maar waarvoor nog geen (volledige) maatregelen zijn getroffen.
Dochter
GRD

Omschrijving Cao & vakantietoeslag

Kans

GRD

Toenemende druk op
informatie beveiliging

Gemiddeld

SDD

Bestandsontwikkeling
inkomensondersteuning

Hoog

Bestandsontwikkeling
statushouders

middel

SDD

Impact

Groot

p.m.

structureel

miljoen

Opmerking en sturing
Eind zomer 2014 is een nieuwe cao voor
gemeenteambtenaren vastgesteld. Niet
alleen zijn afspraken gemaakt over de
omvang van het salaris maar ook zijn
afspraken gemaakt over onder andere
werkgelegenheid en de CAO van de
toekomst. Deze laatste, cao van de
toekomst, bundelt een aantal
arbeidsvoorwaarden (bovenwettelijke deel
vakantieverlof, vakantietoelage,
eindejaarsuitkering en werkgeversbijdrage
levensloop) in één budget, genaamd
Individueel Keuze Budget (IKB) voor elke
medewerker. De medewerker kan dit budget
aan verschillende doelen uitgeven
(bijvoorbeeld opleiding). De uitwerking van
de CAO van de toekomst brengt een
eenmalige financiële last met zich mee
rondom vakantietoelage 2016. Voor de GRD
miljoen.
Er worden vanuit wet en regelgeving nieuwe
eisen gesteld aan informatiebeveiliging. Op
dit moment wordt door de CIO onderzocht
wat de consequenties hiervan zijn, en welke
maatregelen genomen moeten worden. Deze
extra maatregelen worden gekwantificeerd.
Het is denkbaar dat deze maatregelen extra
kosten met zich meebrengen.
Factoren die de impact kunnen beïnvloeden
zijn:
Herstel van de arbeidsmarkt,
Het realiseren van de uitstroom door de
aanvullende acties om de instroom te
beperken en de uitstroom te bevorderen,
Aanpassing taakstelling statushouders.
Het tekort 2015 zou door de
Vangnetregeling over 2015 kunnen
worden gecompenseerd. Een eventuele
uitkering wordt vermoedelijk eind 2016
ontvangen,
Bepaling macrobudget (landelijke
omvang aantal uitkeringsontvangers en
de hoogte van de uitkeringen),
De vertaling van het macrobudget naar
gemeentelijk niveau.
Factoren die van invloed zijn:
Voor het bepalen van de kosten van de
uitkeringen aan statushouders is
uitgegaan van de realisatiecijfers dat 1
op de 3 statushouders recht hebben op
een alleenstaandennorm. Het andere
deel betreft gezinsnorm of -hereniging.
Op de samenstelling van de instroom
statushouders die aan de Drechtsteden
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SDD

WSW

worden gekoppeld is geen invloed uit te
oefenen,
Een extra taakstelling.
- de extra ambitie van een aantal
Drechtstedengenneenten gehoor te
geven aan het verzoek om meer
statushouders dan de taakstelling op te
nemen
Bij de individuele detacheringen SW is in de

laag
structureel

SDD

SIW

laag

Max
miljoen,
eenmalig

SDD

SDD

Nieuwe cao - Individueel
Keuze budget

Hoog

Indexering van prijzen
en gevolgen CAO

Hoog

eenmalig

structureel

miljoen geraamd. Dit bedrag is noodzakelijk
ter dekking van de jaarlijkse bijdrage aan
Drechtwerk. Het risico is dat de begrote
omzet niet wordt gerealiseerd en dit tot een
verlies leidt.
De claim vanuit de SDD heeft een
kunnen overeenkomen met claims gedaan
door werkgevers op de SIW en aangedragen
bij de curator, Momenteel is het onderzoek
van de curator nog gaande. De fase van het
onderzoek is beland in het wel / niet
(hoofdelijke) aansprakelijkheidsstelling van
het bestuur van de Stichting. Een volgend
faillissementsverslag wordt in december
2015 verwacht.
Medio 2014 is een nieuwe cao voor
gemeenteambtenaren vastgesteld. Niet
alleen zijn afspraken gemaakt over de
omvang van het salaris maar ook zijn
afspraken gemaakt over onder andere
werkgelegenheid en de CAO van de
toekomst. De cao van de toekomst bundelt
een aantal arbeidsvoorwaarden
(bovenwettelijke deel vakantieverlof,
vakantietoelage, eindejaarsuitkering en
werkgeversbijdrage levensloop) in één
budget, genaamd Individueel Keuze Budget
(IKB) voor elke medewerker. De medewerker
kan dit budget aan verschillende doelen
uitgeven, bijvoorbeeld opleiding. De
uitwerking van de CAO van de toekomst
brengt een eenmalige financiële last met zich
mee rondom vakantietoelage 2016. In het
Concerncontrollers -overleg is afgesproken
om in de begroting 2016 dit risico te vertalen
in de budgetten.
Omdat niet zeker is dat het IKB in 2017 wordt
ingevoerd (en daarmee in 2016 een
eenmalige last geeft van 7 maanden
(nog) niet in de begroting 2016 opgenomen
In de primaire begroting is geen indexering
van lonen en prijzen opgenomen. Het beleid
is om op basis van de CPB-ramingen van
september 2015 de indexering te bepalen.
De indexeringen worden dus op een later
tijdstip aan de begroting toegevoegd.
Uitgaande van 2% van de apparaatskosten is
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IBD

Niet kostendekkende
uurtarieven.

Gemiddeld

SCD

Ambities ICT

Gemiddeld

SCD

Zaak en Archief systeem

Groot
per jaar

SCD

SCD

ICT op orde project

Ontvlechtingen GR'en
ZHZ

Groot

Sinds 2012 zijn de (verkoop) tarieven
ongewijzigd gebleven, terwijl het
kostenniveau wel is gestegen (te denken aan
cao ontwikkelingen, gestegen SCD
overheadkosten en inflatie effecten op de
materiele uitgaven). Het dekkingstekort op de
vaste bezetting wordt momenteel
(grotendeels) gecompenseerd door externe
inhuur.
De afwijking van de gemigreerde aantallen
werk -plekken en applicaties t.o.v. van de
afgesproken ambitie-aantallen is beperkt.
Ten opzichte van accounts is de afwijking
duidelijk groter. Voor wat betreft de afwijking
van de accounts en werkplekken is een
notitie gemaakt met de financiële gevolgen
van de afwijkingen.
Verder is door het programma ICT op Orde
een groot aantal applicaties gemigreerd dat
niet Windows 7 compliant is. Deze extra uren
zullen bij de eigenaren in rekening worden
gebracht.
In het ICT transitieplan is opgenomen dat het
SCD geen software ontwikkel huis is.
Daarom zal Mozaïek binnenkort vervangen
worden door een extern ontwikkeld pakket.
Dekking voor dit project komt vanuit een
krediet (in oktober ter goedkeuring in de
Drechtraad), de Regionale Projecten
Portfolio en inzet van eigen uren.
De effecten voor de DIV-organisatie worden
opgenomen in de SCD begroting vanaf 2016.
De frictiekosten DIV worden opgenomen in
de jaarrekening 2015 van het SCD.
Verder is er een risico in de nieuwe
beheersituatie van het nieuwe pakket vanaf
01-01-2017 door veranderende beheerlasten
(ICT beheer, onderhoudskosten pakket).
Resterende programmawerkzaamheden zijn
overgedragen aan de beheerorganisatie
SCD-ICT. Eind van het jaar zouden alle
onderdelen van ICT op Orde dan afgerond
moeten zijn. De afsluitende verantwoording
vindt plaats via een raadsinformatie -brief.
Door de opgetreden "fraude in de keten" kent
het programma een te verwachten negatief
resultaat van
einde lastig op te vangen binnen het
programma. De fraude heeft geleidt tot
duurdere aanschaf, latere ingebruikname van
de nieuwe storage en uitloop van andere
projecten. Het SCD heeft een vordering
ingediend voor deze "fraude in de keten".
Deze vordering bestaat uit
herstelwerkzaamheden en herontwerp van
inrichtingskeuzes.
Reductie heeft plaatsgevonden zodat in

Groot
per jaar

wel een kans dat er in de jaren er na een
structurele frictie component blijft bestaan.
De frictiereserve is in 2018 uitgeput.
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SCD

MPO afspraken gebouw
gebonden kosten,
inclusief Serviceplein en
de bodes

Groot
per jaar

In de nneerpartijen overeenkomst is
afgesproken dat de GR -en OZHZ en DG&J
diensten blijven afnemen tot 1 april 2015, die
gebouw gebonden zijn, inclusief Serviceplein
en de bodes. Bij beëindiging zullen
frictiekosten bij het SCD ontstaan. Het SCD
zal zich tot het uiterste inspannen om de
kosten te beperken. En dat kan door het
opzeggen van een aantal contracten, te
denken valt hier aan schoonmaak. Echter op
andere contracten en inzet is er een
schaalnadeel, waardoor frictie ontstaat. De
miljoen) van de GR -en minus de reeds
afspraak is een reserve gevormd om de
(eerste) frictiekosten te kunnen opvangen en
met de afbouw aan de slag te kunnen gaan.

SCD

FUWA traject

Groot

SCD

P&O verbeterplan

Gemiddeld

OCD

Bezuinigingen op OCD
onderzoek

80%

ntb

Ais gevolg van functie-onderhoud zal er
waarschijnlijk sprake zijn van verhoging van
loonkosten. De ervaring leert dat door
aanpassing van taakinhoud functies
zwaarder kunnen worden met als gevolg een
hogere schaalindeling. Dit kan leiden tot
hogere indeling voor de medewerkers.
Verlaging van salarisschalen leidt niet tot
kostenverlaging door salarisgarantie.
Hoewel de invoering van het nieuwe
Personeels- en Salarisadministratiesysteem
ADP begin 2015 succesvol is verlopen, is in
het verlengde daarvan geconstateerd dat de
processen van P -beheer opnieuw moeten
worden doorgelicht om de efficiëntie en
kwaliteit van de dienstverlening omhoog te
brengen. Verder wordt binnen P&O een
aantal belangrijke implementatie-trajecten
uitgevoerd, zoals de implementatie van de
CAO, het uniformeren van een Drechtsteden
brede verlofmodule, het voorbereiden van
visiebepaling rondom het generatiepact, de
voorbereiding van het Individueel keuze
budget (IKB), het verder vormgeven van
federatief werkgeverschap en het stimuleren
van duurzame inzetbaarheid. Op basis van
een P&O breed verbeterplan wordt het door
ontwikkelen van de dienstverlening, samen
met de klantorganisaties, aan de hand van
een aantal resultaatgebieden in fases
opgepakt. De verwachting is dat de
uitvoering van het verbeterplan doorloopt in
het eerste kwartaal van 2016.
De bezuinigingsopdracht bij gemeenten
omtrent de afname van onderzoek van het
OCD heeft al deels zijn invloed op 2015. De
verwachting is dat er nog meer op het
basispakket bezuinigd zal worden. Hoe groot
de impact zal zijn, hangt af van de keuze die
gemaakt wordt en is momenteel nog lastig in
te schatten. De beheersmaatregel zal gericht
zijn op eventuele compensatiemogelijkheden
middels een andere wijze van opdrachten
binnen halen.

Totaal
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3,2

Personeelsoverzichten

Formatie (in fte)
Bezetting
ultimo 2014
Bureau Drechtsteden
Regiogriffie
Sociale Dienst Drechtsteden
Ingenieursbureau Drechtsteden
Servicecentrum Drechtsteden

Begroting
2015

Primaire
Begroting
2016

Actuele
begroting
2016

38,6

40,4

38,3

38,3

0,0

2,9

2,9

2,9

248,6

342,1

327,6

321,3

76,0

75,0

54,0

54,0

341,6

323,5

320,4

340,0

Gemeentebelastingen Drechtsteden

56,2

60,5

57,3

57,3

Onderzoekcentrum Drechtsteden

13,1

14,6

14,6

14,6

752,9

875,5

836,3

811,9

Raming 2015

Primaire
Begroting
2016

Totaal

Realisatie
2014
Bureau Drechtsteden
Regiogriffie

275

200

Geactualiseer
de Begroting
2016

200

200

0

0

0

0

627

326

326

450

Ingenieursbureau Drechtsteden

1.214

pm

pm

1.447

Servicecentrum Drechtsteden*

5.400

5.500

5.600

5.600

135

150

150

150

Sociale Dienst Drechtsteden

Gemeentebelastingen Drechtsteden
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Totaal

65

28

28

28

7.716

6.304

6.304

7.875

* exclusief de inhuur voor ICT op orde
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Financiële begroting

4.
4.1

Programma

Geactualiseerde begroting 2016

Begrotingswijziging

Primaire begroting 2016
Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.660

6.660

0

398

398

0

7.059

7.059

0

227.862

227.862

0

4726

-4.726

0

223.136

223.136

0

57.338

56.686

-652

1.887

1.887

0

59.225

58.573

-652

0

150

150

0

-150

-150

0

0

0

291.860

291.358

-502

-2.441

-2.591

-150

289.419

288.767

-652

Beleid en Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale Dienst Drechtsteden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfswering

0

652

652

0

0

0

0

652

652

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652

652

0

0

0

0

652

652

6.660

6.660

0

398

398

0

7.059

7.059

0

227.862

227.862

0

4726

-4.726

0

223.136

223.136

0

57.338

57.338

0

1.887

1.887

0

59.225

59.225

0

0

150

150

0

-150

-150

0

0

0

291.860

292.010

150

-2.441

-2.591

-150

289.419

289.419

0

Baten en lasten
Beleid en Bestuur
Sociale Dienst Drechtsteden
Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten en lasten

Mutaties reserve

Totaal mutaties reserve

Resultaat
Beleid en Bestuur
Sociale Dienst Drechtsteden
Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal resultaat
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4.2

Begrotingsprogramma

1
I
I Toelichting
Baten I

Bedragen
Lasten

Sil

Financieringsgemeenten
bron
*_

Beleid en Bestuur
Fysiek

-152

Economie

500
50

-152 Bezuinigingen r ronde trap af
500 Tweede helft Investeringsfonds

I

50 Indexering 2016

Sociale Dienst Drechtsteden
Werk & Inkomen
Participatie

-404

Individuele
studietoeslag

215

WSW

188

Inkomensondersteu
ning

Minimabeleid
Maatwerkvoorzienin
gen inkomenssteun
WMO
Huishoudelijke
ondersteuning
Huishoudelijke hulp
toelage
Hulpmiddelen

Begeleiding en
kortdurend verblijf
Persoonlijke
verzorging
Apparaatskosten

-6.003

851

-1.000
1.687
-900
-11

Verlagen van budget conform
-404 gekozen
financiering stematiek
Verhogen van budget ivm het
ophalen van beschikbare
215
middelen voor de individuele
studietoeslag
Verhogen van budget conform
188
meicirculaire 2015
Bijstellen budget, ontwikkeling
-6.003 klantenaantallen,
prijsontwikkeling,

851

Verlagen van budget ivm daling
aantal klanten
Verhogen budget ivm opnemen
1.687 van huishoudelijke hulp toelage
in begroting
Verlagen van budget ivm daling
-900
aantal klanten
Verlagen van budget conform
..
financiële notitie WMO
Verlagen van budget conform
-11
financiële notitie WMO

400

-175

-175

-88
523

Beschikbaar budget voor
regionale werkbedrijven

Fysieke balies 1 dagdeel minder
2ipi en
Telefonische bereikbaarheid 1
-88
dagdeel minder

523 Indexering 2016

Integratie-uitkering
sociaal domein

Algemene uitkering

I

Integratie-uitkering
sociaal domein

I

Specifieke gebundelde
uitkering

Verhogen van budget conform
financiële notitie WMO 2016

-1.000

400

I

Integratie-uitkering
sociaal domein

I

Integratie-uitkering
WMO

I

Decentralisatieuitkering HHT

I

Algemene uitkering
Integratie-uitkering
. sociaal domein
Integratie-uitkering
Sociaal domein

I

Decentralisatieuitkering centrumgemeente Dordrecht
Algemene uitkering

S

Algemene uitkering

S

Algemene uitkering

Bedrijfsvoering
Ingenieursbureau Drechtsteden
I

1.862

Intensivering van het aantal
1.862 projecten uit voornamelijk
Dordrecht en Zwijndrecht

S

Servicecentrum Drechtsteden
120

120 Uitbreiding afdeling DIV

-609

-609 Bezuinigingen 2e ronde trap af

-268

-268 Afbouw salarisgaranties

S

55

96

Verhogen budget ivm afwijking
ICT ambitie aantallen

96

536

S

536 Indexering 2016

S

87 Indexering 2016

S

Gemeentebelastingen Drechtsteden
87
Onderzoekcentrum Drechtsteden

-----

25

25 Indexering 2016

S

18

18 Correctie

S

20

20 Indexering 2016

S

Bureau Drechtsteden

Algemene dekkingsmiddelen
Begroot positieve renteresultaat
wordt aan gemeenten uitgekeerd

-150
- -

Totaal

-2.441

-2.591

,

*bij de Sociale Dienst is opgenomen op welke manier de gemeenten de begrotingswijzigingen (kunnen)
financieren

4.3
Algemene dekkingsmiddelen
Het saldo op de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit het algemene renteresultaat.
Geactualiseerde begroting 2016

Primaire begroting 2016
Lasten
Baten en
lasten
Mutaties
reserve
Resultaat

Baten

Saldo

Lasten

Baten

0

150

150

0

0

0

0

0

0

150

150

0

Saldo
0

0

Afwijking
Lasten

Baten

Saldo

0

0

-150

-150

0

0

0

0

0

0

-150

-150
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Bijlage: Bijdragen per gemeente

4-0

. 0
C. )
122

a)

CO

1 3
C

r-

H.I. Ambacht

Alblasserdani

1:2

. 0

0-

(.0

N

418
9
56

462
10
74

353
7
58

638
13
111

3.857
81
720

7
0
154
94

13
1
279
171

77
5
1.688
1.031

0.

"P>

CO

Bureau Drechtsteden
Algemene inwonerbijdrage
Regionaal Platform Verkeersveiligheid
W aterbus

285
6
41

1.702
36
380

Voorrangscommissie
Klachtencommissie
Natuur en Milieu Educatie
Walstroom
Waterakkoord
Bestuur en staf
CIO office

Regiogriffie

vervallen
vervallen
vervallen
6
0
125
76
281

34
2
745
455

8
1
183
112

9
1
202
123

1661

41

45

341

621

376

Sociale Dienst Drechtsteden
Werk en Inkomen
Participatie

Individuele studietoeslag
W SW

Inkomensondersteuning
Minimabeleid
Minimabeleid
Kinderopvang

Maatwerkvoorz. lnkomenssteun

298
12
1.568
3.827

6.475
134
20.023
51.114

203
11
1.037
3.774

543
16
2.285
6.168

409
14
2.641
5.063

1.356
28
4.265
14.076

9.284
215
31.818
84.021

275
4
237

4.173
65
1.496

236
4
230

465
7
325

369
6
333

937
15
554

6.455
100
3.175

1.036
520
1.574
95

6.645
1.687
3.528
9.917
601

954

1.303

648
1.524
92

797
2.157
131

1.284
834
2.205
134

2.446
1.460
3.671
222

13.668
1.687
7.787
21.048
1.275

WMO

Huishoudelijke ondersteuning
Huishoudelijke hulp toelage
Hulpmiddelen en vervoer

Begeleiding en kortdurend verblijf
Persoonlijke verzorging
Budgetadvies en schuldbemiddeling
Schuldhulpverlening

21

501

21

41

41

81

70

Apparaats- en uitvoeringskosten
Apparaatskosten
Uitvoeringskosten WMO
Inrichting regionale werkbedrijven

Servicecentrum Drechtsteden
Basispakket
Plus- en additioneel pakket

1.141
280
-

17.291
2.250
400

979
271

1.925
387

1.529
386

1.8731 13.4011 2.2011 3.2881 2.2821
-1
1.211 i
-i

3.884
661
-

26.750
4.235
400

3.9061 26.951
185i
1.396

Gemeentebelastingen Drechtsteden
Belastingactiviteiten
GEO-activiteiten

432
81

121

2.3411
1.0711

551

3311

811

-111

-661

-161

-1

402
33

4001
161

6121
451

4.187
1.258

901

691

1241

750

-181

-141

-251

-150

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Basispakket

Algemene dekkingsmiddelen
Renteresultaat

Totaal

13.3651 147.6581 13.5721 21.2341 18.6711 39.7181 254.215
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Algemene inwonerbijdrage
Regionaal Platform Verkeersveiligheid
W aterbus

Voorrangscommissie
Klachtencommissie
Natuur en Milieu Educatie
Walstroom
Bestuur en staf
CIO office
A=
geActualiseerde
begroting

Regiogritsfie

6
41
4
4
5
6
1

P

(7,

N

A

P

P

A

A

3.857

1.472

1.702

361

418

399

462

305

353

552

638

3.335

36

36

10
74

7
58

81

111

111

720

720

6
0

26
23
28
34
7

7
58
5

81

380

10
74
7

13

380

9
56

13

41

34
2

9
56
6
5
7
8
2

10
9
10
13
2

13
1

58
52
57
77
15

745
455

181

279
171

285

123

125

75

76

735
447

28

28

163

166

309

298

6.738

6.475
134
20.023
51.114

e
8
1

7
9
2

9
1

7
1

7

200
121

202
123

152

154

110

183
112

92

94

276
167

40

41

44

45

34

34

61

254

203

587

543

419

409

1.381

1.356

4.218
13.940
955

4.265
14.076

31.630
83.212
6.722

937

621

1.667

77

5

1.012

1.688
1.031

370

376

9.688

9.284
215
31.818
84.021

Sociale Dienst Drechtsteden
W erk en Inkomen
Participatie

Individuele studietoeslag
WSW
Inkomensondersteuning, rijksbudget
Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort
Minima beleid
Minimabeleid
Kinderopvang

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun

12

1.651
3.790
282

1.568
3.827

19.701
50.622
4.410

271

275

4.235

4

4

66

198

237

1.109

11

14

16

28

1.169
3.737
224

1.037
3.774

2.308
6.108
475

2.285
6.168

2.583
5.015
377

2.641
5.063

4.173

215

236

455

465

362

369

917

3

4

7

7

14

15

186

333

428

554

6.455
100
2.324

6.455

65

1.496

185

230

218

325

geactualiseerde begroting

Fietsknooppunten/ waterakkoord

246

>Papendrecht

>H.I. Ambacht

-eH.I. Ambacht

>Alblasserdam

Alblasserdam
-e

Bureau Drechtsteden

P

-c:

gemeente:
Primaire en
per

A

.2

Bijdrage

P=
primaire
begroting

P

0 .

:C'

:e-'
45
2
.a,

g'

100

3.175

WMO
954

1.389

1.303

1.348

1.284

2.594

2.446

14.668

710
1.677
102

648
1.524

882
1.971
120

797
2.157
131

899
1.683
103

834
2.205
134

1.680
3.881
237

1.460
3.671
222

8.687
21.064
1.286

13.668
1.687
7.787
21.048
1.275

50

50

2

70

70

1.122

1.036

7.095

Hulpmiddelen en vervoer

530
1.796

520
1.574

110

95

Begeleiding en kortdurend verblijf
Persoonlijke verzorging

92

Budgetadvies en schuldbemiddeling
Schuldhulpverlening

2

2

4

4

4

8

8

(Bedragen x E

1.120

3.986
10.056
614

6.645
1.687
3.528
9.917
601

Huishoudelijke ondersteuning
Huishoudelijk hulp toelage

Apparaats- en uitvoeringskostenkosten
Apparaatskosten
Uitvoeringskosten WMO

1.141
280

17.379
2.268

17.291
2.250
400

883
291

1.961

1.873

13.427
1.192

13.401
1.211

2.271

Inrichting regionale werkbedrijven

979
271

1.869
360

1.925
387

1.486
315

1.529
386

3.761
692

3.884
661

26.490
4.235

26.750
4.235
400

3.383

3.288

2.320

2.282

3.990

3.906
185

27.352

182

1.374

26.951
1.396

1.000)

1.112
309

Servicecentrum Drechtsteden
Basispakket
Plus- en additioneel pakket

2.201

Gemeentebelastingen Drechtsteden
BelastingacthAteiten
GEO-activiteiten

2.341
1.071

432

396

402

394

400

602

612

12

2.303
1.054

425

12

80

81

32

33

16

16

44

45

4.120
1.238

4.187
1.258

55

55

331

331

81

81

90

90

69

69

124

124

750

750

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Basispakket

Algemene dekkingsmiddelen
-11

Renteresultaat

Totaal

14.063

13.366

149.987

147.658

-18

-16

-66

14.214

13.672

21.633

21.234

-25

-14

18.261

18.671

40.872

39.718

150

268.909

264.216

Beleid en Bestuur
Fysiek
Economie
Sociaal
Bestuur en staf
Regiogriffie
Totaal Beleid en Bestuur

Begroting 2016
Lasten

Baten

2.453
2.025
517
1.688
376

2.453
2.025
517
1.688
376

7.059

Raming 2017

Lasten

Baten

0
0
0
0
0

2.108
1.522
517
1.688
376

2.108
1.522
517
1.688
376

6.291

0

6.211

127.828
9.730
52.510
70
32.998

127.828
9.730
52.510
70
32.998

0
0
0
0
0

0

223.136

223.136

Saldo

Lasten

Baten

0
0
0
0
0

2.188
1.522
517
1.688
376

2.188
1.522
517
1.688
376

7.059

0

6.291

127.828
9.730
52.510
70
32.998

127.828
9.730
52.510
70
32.998

0
0
0
0
0

223.136

223.136

Raming 2019

Raming 2018
Saldo

Saldo

Lasten

Baten

0
0
0
0
0

2.108
1.522
517
1.688
376

2.108
1.522
517
1.688
376

0
0
0
0
0

6.211

0

6.211

6.211

0

127.828
9.730
52.510
70
32.998

127.828
9.730
52.510
70
32.998

0
0
0
0
0

127.828
9.730
52.510
70
32.998

127.828
9.730
52.510
70
32.998

0
0
0

0

223.136

223.136

0

223.136

223.136

0

Saldo

Sociale Dienst Drechtsteden
Werk & Inkomen
Minimabeleid
WMO
Schuldhulpbemiddeling
Apparaatskosten

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden

.._....

0
0

_

Bedrijfsvoering
Ingenieursbureau
SeNcecentrum
Gemeentebelastingen
Onderzoekcentrum
Bureau Drechtsteden

Totaal Bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

8.00042.853
5.745
1.543
1.195

0
0
0
0
0

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

0
0
0
0
0

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

0
0
0
0
0

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

8.000
42.853
5.745
1.543
1.195

0
0
0
0
0

59.336

59.336

0

59.336

59.336

0

59.336

59.336

0

59.336

59.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289.530

289.530

0

288.763

288.763

0

288.683

288.683

0

288.683

288.683

0

Meerjarenraming

Programma

Bijlagen programmabladen uitvoeringsprogramma:

Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid
Subthema: Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio halen
Context
Deze opgave is erop gericht om vooral andere partijen te kunnen laten investeren
in deze regio. Dergelijke investeringen maken de aanwezig economische clusters
sterker waardoor banen behouden blijven en nieuwe worden gecreëerd. De markt
verwacht op dit terrein een rol van de overheid. Boskalis kijkt bij de herontwikkeling
van haar bedrijvenconnplex naar de overheid om de aansluiting met onderwijs- en
kennisinstellingen te faciliteren. Fokker en IHC hebben elkaar door de PR
georganiseerde composietenlabs en het event "Aerospace meets Maritime" weten
te vinden. Ook hier heeft de overheid gefaciliteerd om de verdere uitwerking over te
laten aan bedrijven en instellingen. Tenslotte geven bedrijven consequent aan dat
er behoeft is aan financieringsfaciliteiten (bijvoorbeeld innovatiefonds IQ) voor
investeringen omdat banken hiertoe steeds minder bereid zijn. Concreet bestaat
deze opgave daarmee uit het aanjagen en faciliteren van andere partijen.
Participatie aan strategische netwerken die dergelijke investeringen mogelijk
maken of waarin mogelijke samenwerkingspartners zitten, zoals bijvoorbeeld
universiteiten en kennisinstellingen is een basisvoorwaarde om te komen tot
invulling van deze ambitie. Daarnaast is de realiteit dat er geen partijen meer zijn
die de kosten van (het initiëren van) dergelijke investeringen geheel kunnen/willen
dragen. Om daadwerkelijk succes te kunnen hebben zal altijd de
cofinancieringvraag gesteld worden.
Wat willen we
Uitvoering van een aantal investeringsprojecten in deze regio waarin
bereiken?
andere partijen een bijdrage leveren van 80% of meer.
Uitvoering van projecten die een duidelijke bijdrage leveren om de
maritieme topregio te worden (o.a. versterking cluster, bevorderen
innovatie, verbinden kennisinstellingen/onderwijs en/of maritieme
bedrijfsleven).
Behoud en uitbreiding van de regionale werkgelegenheid, ook voor
Wat gaan we
daarvoor doen?

Wat hebben we
daarvoor nodig?

Monitor

doelgroepen.
Het ontwikkelen van een consistente strategische inzet vanuit de
Drechtsteden in alle genoemde gremia (spreken namens 270.000
inwoners)
Bestuurlijke participatie in Zuidvleugel, Strategic Board Delta Region,
Innovation Quarter en de Maritieme Delta
Investeringen in kennis- en kapitaal in deze regio uitlokken bij andere
partijen
Voortdurend (bestuurlijk en ambtelijk) contacten onderhouden met deze
gremia en alle partijen die daarin vertegenwoordigd/aan verbonden zijn
(bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden)
Ambtelijke uren en out of pocket kosten t.b.v. begeleiding, ambtelijke
advisering en coördinatie, facilitering en ondersteuning van activiteiten.

Monitor Economie en Arbeidsmarkt
Voorstellen voor deelname aan concrete investeringsprojecten worden aan
de Drechtraad voorgelegd. Onderdeel van die voorstellen is een uitwerking
van de specifieke resultaten die het project op zal leveren.
De portefeuillehouders economie geven de carrousel periodiek een stand
van zaken.
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid
Subthema: Ontwikkelen en herstructureren van bedrijfslocaties
Context
Werkgelegenheid concentreert zich steeds meer op bedrijventerreinen. Om
bedrijven, en daarmee banen, in de regio te houden en nieuwe te laten vestigen
dient het aanbod, zowel qua omvang als kwaliteit aan te sluiten bij de vraag uit de
markt. De ontwikkeling en herstructurering van deze bedrijventerreinen is zowel
een lokale als regionale opgave. Gezamenlijk worden via de ROMD de terreinen "t
Plaatje, Genie-/Citadelterrein en Dordtse Kil III tot ontwikkeling gebracht. De
overige ontwikkel- en herstructureringsopgave is primair een lokale
aangelegenheid. Regionale afstemming in de ontwikkeling en herstructurering vindt
allereerst plaats via beleid (en de monitoring hiervan) op het terrein van
bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.
Tegelijkertijd is duidelijk dat initiatieven vanuit de markt steeds belangrijker worden
om tot herstructurering dan wel ontwikkeling te komen. Omdat dergelijke initiatieven
niet zelden gemeentegrensoverschrijdende consequenties hebben, heeft ook hier
een coördinerende en faciliterende rol vanuit de regio meerwaarde
(investeringsstrategie bedrijventerreinen 2.0).
Wat willen we
Realisatie van ten minste 5 gemeentegrensoverschrijdende
bereiken?
ontwikkelingen/herstructureringen van bedrijfslocaties
Realisatie bedrijventerreinen 't Plaatje (2015) en Genie- en Citadelterrein
(2018) en bewaking planning Dordtse Kil III (realisatie na 2018)
Regionale afstemming bij de ontwikkeling en herstructurering van
bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren
Faciliteren van regionale samenwerking op het terrein van binnenhavens
Wat gaan we
daarvoor doen?

Wat hebben we
daarvoor nodig?

Monitor

Jaarlijks monitoren van het beleid op het terrein van bedrijventerreinen,
detailhandel en kantoren.
Het ontwikkelen en uitvoeren van een
investeringsstrategiebedrijventerreinen 2.0 (facilitering van particuliere
initiatiefnemers gericht op realisatie van gemeentegrensoverschrijdende
ontwikkeling/herstructurering van bedrijfslocaties)
Het organiseren van regionaal ambtelijke/bestuurlijke afstemming op het
terrein van ontwikkeling en herstructurering van bedrijven, kantoren en
detailhandel.
Bestuurlijke participatie ROMD gericht op de realisatie van
bedrijventerreinen 't Plaatje, Genie-/Citadelterrein en Dordtse Kil III
Inventarisatie nieuwe projecten en doorontwikkeling ROMD
Bestuurlijke participatie Nederlandse verenging van Binnenhavens gericht
op de ontwikkeling van (regionale) samenwerkingsverbanden van
binnenhavens en de bovenregionale belangenbehartiging.
Actualiseren van het kantoren- en bedrijventerreinenbeleid
Ambtelijke uren en out of pocket kosten voor de monitoring, afstemming en
uitwerking/actualisering van het beleid bedrijventerreinen, detailhandel en

Monitor Bedrijventerreinen
Monitor Detailhandel
Monitor Kantoren
Monitor Economie en Arbeidsmarkt
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten
werkgelegenheid
Subthema: Ondernemersgerichte dienstverlening binnen de Drechtsteden
De uitvoering van het grootste deel van de economische agenda ligt uiteindelijk
Context
bij ondernemers. Zij creëren concreet nieuwe banen, bieden stageplekken en
investeren in bedrijfslocaties en innovatie. Tegelijkertijd wordt naar de overheid
gekeken om hen daarbij te faciliteren maar uiteraard ook om
vergunning/toestemming te verlenen om ontwikkelingen mogelijk te maken.
Dat betekent dat wij vanuit het voortdurende gesprek met de ondernemers
willen komen tot een gedeelde uitvoeringsagenda, waarin onder meer
aandacht is voor de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, bereikbaarheid,
innovatieprojecten, sectorplannen en de inzet van inactieven en mensen met
een beperking.
Om maximaal de vruchten te kunnen plukken van onze extra inzet op het
terrein van promotie en acquisitie dienen daarnaast, in een coördinerende rol,
binnen de gemeenten een aantal (werk)processen op elkaar te worden
afgestemd.
Wat willen we
Een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en vergroting
bereiken?
van het aantal arbeidsplaatsen in de Drechtsteden
Werkprocessen die gericht zijn op het pakken van de kansen die door
de extra acquisitieactiviteiten ontstaan.
Het met bedrijfsleven uitvoeren van een gemeenschappelijke
economische agenda.
Wat gaan we
daarvoor doen?
Drechtsteden opstellen.
We versterken het netwerk met ondernemers.
We gaan in op de wens van de detaillisten om een regionaal platform
detailhandel op te richten gericht op afstemming tussen alle partijen die
betrokken zijn bij detailhandel.
We maximaliseren de opbrengst uit Deal door de werkprocessen van
het accountmanagement te stroomlijnen en een "rode loper"benadering voor bedrijven te ontwikkelen, gericht op snelle
duidelijkheid over vestigingsmogelijkheden.
We faciliteren de innovation award voor de werkgevers in de
Drechtsteden
Wat hebben we
Ambtelijke uren en out of pocket voor het opstellen en uitvoeren van de
daarvoor nodig?
_
Monitor
Monitor Economie en Arbeidsmarkt
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten
werkgelegenheid
Subthema: Stimuleren innovatie
Context
gegaan. IQ heeft tot doel de concurrentiekracht van de Zuid-Holland als totaal
te versterken. Daarbij ligt de focus op de speerpuntsectoren CleanTech
(waaronder water en deltatechnologie), Life sciences & Health en Safety &
Security. De kerntaken van IQ zijn kennis & innovatie, marketing & acquisitie
en financiering & participaties.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat financiering (het gebrek privaat kapitaal) een
van de belangrijkste belemmeringen is voor de doorontwikkeling en het
innovatief vermogen van het bedrijfsleven, met name voor het MKB met
beperkt eigen vermogen. Het groot maritiem bedrijfsleven daarentegen
beschikt doorgaans over meer vermogen en doet ook veel aan innovatie. Het
vermogen voor innovatieontwikkeling van het MKB is echter een basis van
economische groei en de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio. Tegen
deze achtergrond hebben de deelnemende steden in de Zuidvleugel, het
ministerie van EZ, de provincie Z -H besloten om door middel van gezamenlijke
inbreng van middelen een fonds te creëren, van waaruit in combinatie met
private financiering risicodragend kapitaal kan worden verstrekt aan MKB in
Zuid-Holland. Hiervoor wordt door IQ een fondsstrategie uitgewerkt. Het
(revolverende) fonds moet daarbij op termijn een omvang krijgen van 100
miljoen euro. Ook de Drechtsteden zijn gevraagd om hierin (als
aandeelhouder) als volwaardige maritieme (top)regio te participeren.

Wat willen we
bereiken?

Wat gaan we
daarvoor doen?

Daarnaast bieden ook nieuwe Europese programma's, waaronder het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) II, kansen voor ons
bedrijfsleven voor financiering van projecten op vlak van innovatie en
duurzaamheid. Als regio willen wij het (MKB) bedrijfsleven helpen om
maximaal toegang te krijgen tot beschikbare fondsen en programma's.
Uiteindelijk moet dit alles tezamen ertoe leiden dat het bedrijfsleven meer
investeert in nieuwe innovatie en groei, waardoor de regionale
concurrentiepositie wordt versterkt en ook de werkgelegenheid in onze regio
baat bij heeft.
meer regionaal (MKB) bedrijfsleven krijgt toegang tot beschikbare
fondsen en Europese financiering voor innovatieontwikkeling en
duurzaamheid
meer samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en sectoren
onderling gericht op vernieuwing en innovatie (en daarmee
samenhangende werkgelegenheid).
creëren van meer maatschappelijk en economische rendement via
participaties: investeringen dragen bij aan toegevoegde waarde voor
de regio zelf, waaronder werkgelegenheid, arbeidsparticipatie en
duurzaamheid.
Toename innovatiekracht/ -projecten economische sectoren (focus
maritiem).
In kaart brengen financieringsbehoefte in de regionale markt, specifiek
MKB (behoefte aan startkapitaal / innovatiekapitaal)
Beschikbare financieringsbronnen onder aandacht brengen bij
regionaal bedrijfsleven (financieringsgids IQ)
ontwikkelen financieringsstrategie regionaal MKB (koppeling met
bestaande fondsen en private kapitaalverstrekkers), gekoppeld aan de
inzet voor deelname van onze regio in het participatiefonds van IQ
Advisering IQ, identificeren van kansen voor cross-overs tussen
sectoren in de Drechtsteden
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Ondersteunen en aanjagen samenwerking binnen sectoren en tussen
sectoren onderling: faciliteren bijeenkomsten/werksessies in
samenwerking met IQ (bijv. aerospace meets maritime)
Opstellen investeringskaart maritiem waarin potentiële innovaties en
daarmee samenhangende investeringen in de maritieme sector in
kaart worden gebracht
In samenwerking met IQ en brancheorganisaties op zoek gaan naar
innovatieontwikkeling in de sector / kansen in de markt
Adviseren (MKB) bedrijfsleven over nieuwe programma's en fondsen
Identificeren en ondersteunen van kansrijke projecten regionaal
bedrijfsleven voor Europese fondsen (zoals EFRO II, Interreg, etc.)
Kennisuitwisseling en informatievoorziening tussen gemeenten
onderling, IQ en bedrijfsleven (kennisbank). Daarbij vervult de regio
een brugfunctie tussen het instrumentarium van IQ en het regionaal
bedrijfsleven.
Regionale bundeling kennis / informatie over
financieringsmogelijkheden voor bedrijfsleven, zowel fondsen als
Europese programma's (regionale kennisbank functie; gebruikend
makend van de kennis en inzet van IQ).
Wat hebben wij
daarvoor nodig?

Inzet Investeringsfonds door cofinanciering investeringsprojecten,
500.000) (*) De jaarschijf 2016 is niet opgenomen in de bijdragenstaat
2016 bij de begroting. Afgesproken is dat deze bijdrage van de
gemeenten lokaal blijft staan, totdat er concrete plannen liggen en
deze zijn geaccordeerd door de Drechtraad.

Monitor

Naast het monitoren van het aantal innovatieprojecten/bedrijven dat met
succes aanspraak heeft kunnen maken op financiering vanuit beschikbare
fondsen en Europese programma's, willen we ook de maatschappelijke
economische effecten van deze inzet voor onze regio monitoren.
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid
Subthema: Nieuwe bedrijven aantrekken
Context
Dit jaar hebben de gemeenten en ROM -D de Stichting DEAL! opgericht. Aanleiding
hiervoor was het ontbreken van een professionele en samenhangende acquisitie
aanpak voor de regio Drechtsteden, juist in een periode dat de werkgelegenheid
afneemt en de economische concurrentie tussen steden en regio's toeneemt.

Wat willen we
bereiken?

DEAL! heeft als doel om in twee jaar tijd nieuwe banen te realiseren door nieuwe
acquisities en investeringen naar de regio te halen. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren
vastgelegd tussen de gemeenten en DEAL!. Om de resultaten te bereiken werkt
DEAL! samen met het accountmanagement in de afzonderlijke gemeenten en andere
acquisitieorganisaties zoals Innovation Quarter (internationale promotie en acquisitie
voor de Zuidvleugel) en Rotterdam Partners. DEAL! opereert daarbij onafhankelijk
van individuele vastgoedposities of eigendom. Afgesproken is om na 2 jaar de inzet
en resultaten van DEAL! te evalueren en afhankelijk van het succes te besluiten tot
voortzetting.
DEAL! realiseert in twee jaar tijd tenminste 400 nieuwe arbeidsplaatsen
DEAL! realiseert ten minste de vestiging van 20 nieuwe bedrijven in de
sectoren logistiek en maritiem in de Drechtsteden.
De bekendheid van de Drechtsteden nationaal als maritieme topregio
vergroten.

Wat gaan we
daarvoor doen?

De activiteiten zoals opgenomen in de prestatie afspraken met DEAL! (aantal
bedrijfsbezoeken, factfinding trips, deelname events, etc.).
Deelname relevante beurzen en netwerkbijeenkomsten
Organiseren jaarlijks ondernemersontbijt.
Uitwerking economische marketingstrategie en basispropositie voor de regio
in samenwerking met DEAL!.
Opzet portfolio met uitingen en instrumenten in samenwerking met DEAL!
Opzet van een acquisitiefonds voor vestigingsbijdragen bedrijven die zich in
de regio willen vestigen met een grote maatschappelijke- economische
opbrengst alsmede het opstellen van een beoordelingskader t.b.v. de inzet
van deze middelen (met economische en maatschappelijke
rendementseisen) en beslissingswijze.
Evaluatie DEAL! na 2 jaar vanaf de daadwerkelijke start, dus 1 september
2016

Wat hebben we
daarvoor nodig?

Financiering DEAL! (inzet van middelen buiten Drechtstedenbegroting om).
Deelname Drechtsteden aan de Innovation Quarter (ROM Zuidvleugel)
gericht op internationale promotie en acquisitie, financiering en stimulering
innovatie kansrijke clusters. PM.

Monitor

Monitor Economie en Arbeidsmarkt
Evaluatie DEAL!
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_

_Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
Subthema: Versterken kwaliteit, omvang en intensiteit van het netwerk
De afgelopen twee jaar zijn de Drechtsteden als initiatiefnemer betrokken geweest
Context
bij het actieplan 'Maritime Delta'. Daarin werken bedrijfsleven, onderwijs en
overheden van Gorinchem tot Rotterdam samen om de maritieme industrie verder
te ontwikkelen.
Met IQ (voorheen de Kennisalliantie) als uitvoerende partij is een MKB(innovatie)consulent actief, worden bedrijfsbezoeken voor scholieren en kenniscafés voor
ondernemers georganiseerd. Er is gestart met een pilot om ondernemers
eenvoudiger toegang te geven tot de klanten van de sociale dienst om zo vacatures
te vervullen en mensen uit de bijstand te helpen.
Ook in het nieuwe rMJP is de maritieme sector een belangrijk speerpunt. Met deze
programmalijn willen we doorgaan met het ondersteunen van dat netwerk.
Wat willen we
Een platform/netwerk creëren, intensiveren en onderhouden waarin de
bereiken?
verschillende partijen die bij het maritieme cluster betrokken zijn actief
deelnemen (bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden).
Door verdichten van het netwerk (meer verbindingen, hechtere
verbindingen en effectievere verbindingen) nieuwe banen creëren en
investeringen aantrekken in ons gebied.
Vraaggericht ontbrekende activiteiten in kaart brengen en ontwikkelen.
Wat gaan we
Het huidige actieplan van de Maritime Delta (Bijdrage Maritime Delta is
daarvoor doen?
opgenomen onder: Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio halen)
loopt tot eind 2014. Wij hebben met de gemeente Rotterdam het voortouw
genomen om een nieuw programma op te stellen voor de komende jaren.
Daarin zullen succesvolle activiteiten terugkomen en uitgebreid. De
belangrijkste activiteiten daarbinnen zijn:
1. Innovatie: Versterking van de innovatiekracht van het MKB
2. Aansluiting en kennismaking tussen onderwijs & arbeidsmarkt
3. Talentontwikkeling (werk -naar -werk en zij -instroom)
4. Branding van de sector en netwerkversterking

Wat hebben we
daarvoor nodig?
Monitor

Daarnaast intensiveren wij de samenwerking met Rotterdam op basis van
het in maart gesloten convenant. Waar mogelijk brengen we deze
activiteiten ook onder in Maritime Delta.
Wij stellen gezamenlijke portfolio's op waarmee we ondernemers
laten zien welke kansen er zijn in onze regio. Daarmee
ondersteunen we de inzet van DEAL!
We brengen bestaande fondsen in beeld en stimuleren de
beschikbaarheid van financiering ten behoeve
innovatieontwikkeling en doorgroei van bedrijven in de maritieme
sector. We verkennen mogelijkheden voor het vergroten toegang
tot Europese programma's en investeringsfondsen.
We komen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda en maken
daarbij gebruik van de bestaande Rotterdamse verbindingen met
de Erasmus Universiteit.
Ambtelijke uren voor begeleiding, ambtelijke advisering en coördinatie van
Monitor Economie en Arbeidsmarkt
Jaarstukken Maritime Delta
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze
Thema: Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
Subthema: bevorderen duurzame inzetbaarheid, technologische ontwikkeling en
gekwalificeerd personeel, versterken kennisinfrastructuur,
Context
Om de Drechtsteden een maritieme topregio van Nederland te laten zijn is een
regionaal arbeidsmarktbeleid met een focus op maritiem noodzakelijk. De rol
voor het DSB hierbij is om strategische partners als SDD/Drechtwerk/UVVV,
beroepsonderwijs, gemeenten, bedrijfsleven, partners sectorplannen, partners
actieplan Jeugdwerkloosheid in positie te brengen om zo te zorgen voor een
snelle invulling van vacatures en een beroepsonderwijs dat aansluit bij
technologische vernieuwingen en opleidt voor de regionale arbeidsmarkt. Om
de arbeidsmarkt optimaal te laten profiteren van het economisch programma
worden verbindingen gelegd tussen arbeidsmarktbeleid en de inzet van
instrumenten als Deal en Innovation Quarter. Ook zal bekeken worden welke
cross overs waardevol zijn tussen de technische sector en de
(gezondheids)zorgsector.
Verder gaan we werk/opleidingsplekken realiseren bij aanbesteding van
projecten en opdrachten en maken we afspraken met gemeenten in de
Drechtsteden om hetzelfde te toen. Voor het werven van fondsen en uitlokken
van private investeringen is het noodzakelijk de Drechtsteden te blijven
positioneren als strategische partner in samenwerkingsverbanden als Deltri,
Zuidvleugel, Techniekpact en de samenwerking met Rotterdam. Tevens speelt
het DSB een rol in het verbinden en opschalen van lokale onderwijs, arbeidsmarktinitiatieven en het inspelen op landelijke veranderingen in het
beroepsonderwijs.

Wat willen we
bereiken?

Deze acties sluiten nauw aan op de bovenregionale inzet van het programma
Maritime Delta, het Deltaprogramma en de uitwerking van de
convenantafspraken met Rotterdam.
Toename van 15% meer instroom studenten techniek in het
beroepsonderwijs
Kennismaking 10.000 jongeren t/m 18 jaar met (maritieme) techniek
Versterken van de kennisinfrastructuur (maritiem, zorg, waterveiligheid
Realiseren adequate netwerken voor duurzame inzetbaarheid in groeien krachtdomeinen
1000 werk/stageplekken voor jongeren
750 werk/opleidingsplekken realiseren uit aanbesteding van projecten
en opdrachten
Realiseren van nieuwe cofinanciering voor het regionale

Wat gaan we
daarvoor doen?

bijstellen-, met als doel:
dashboard arbeidsmarkt en economie (2x p.j.)
onderzoek ter bevordering van inzicht in (toekomstige) banen in
groei -/krachtsectoren; verbetering aansluiting onderwijsarbeidsmarkt; bevordering duurzame inzetbaarheid en
arbeidsmobiliteit; advisering uitkering naar werk
ter versterking van de kennisinfrastructuur verbindingen
organiseren tussen lokale en (boven)regionale initiatieven
bedrijfsleven en onderwijs (ondernemerskringen, techniekpact,
techniekdock en lokale onderwijsroutes, zorgpact)
Creëren van werkgelegenheid door afstemmen beleid op het
terrein van aanbesteding gericht op creatie stageplekken en/of
banen
Focus in activiteiten leggen om zo veel mogelijk mensen aan het
werk te hebben/houden in nauwe samenhang met de
sectoraanpak van Deltametaal, Bouw en infra en Zorg en welzijn
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Wat hebben we
daarvoor nodig?

Fondsen en private investeringen uitlokken (o.a. sectorplannen,
ESF, Jeugdwerkloosheid, Techniekpact, interreg -aanvraag)
Daartoe gaan we onder andere:
(lokale) Onderwijsroutes aan elkaar verknopen en techniek week
verrijken (onderwijsjaar; Cross overs bezien in kader van
Aerospace nneets maritime)
Sectorplannen regionaal benutten
Lange termijnstrategie continueren voor versterking HBO en MBO
beroepsonderwijs
Versterken pilot om werk/opleidingsplekken te realiseren bij
aanbesteding van projecten en opdrachten (verbreden)
Onderzoek naar en analyse van cijfers en feiten
Vertalen van arbeidsmarktsignalen van Deal en I.Q e.a.o.
Ambtelijke uren ten behoeve van de regionale programmaorganisatie
voor de begeleiding, advisering en uitvoering van alle activiteiten.
Aanjaagmiddelen en cofinanciering, van projecten initiatieven zoals
sectorplannen, actieplan jeugdwerkeloosheid. Techniekpact.

Monitor

Monitor Onderwijs en economie
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied
Thema: Inzet op bereikbaarheid van de regio: weg, water, spoor en OV
Verbetering van de bereikbaarheid op alle modaliteiten: weg, water, spoor en openbaar vervoer.
Bereikbaarheid is een complexe opgave. Er zijn veel actoren die samen de
Context
bereikbaarheid bepalen. De Drechtsteden zijn op essentiële onderdelen van de
bereikbaarheid niet de beslisser. De gemeenten zorgen er voor dat de lokale
infrastructuur op orde is. Voor regionale en bovenregionale bereikbaarheid zijn vooral
rijk en provincie verantwoordelijk. Het Drechtstedenbestuur voert een agenda om
door beïnvloeding andere overheden zover te krijgen in onze bereikbaarheid te
blijven investeren.
Wat willen we
Wij willen dat de minister van Infrastructuur en Milieu in deze bestuursperiode
bereiken?
een positief besluit neemt ten aanzien van de vergroting van de wegcapaciteit op
de Al 5 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht.
Wij willen dat in deze bestuursperiode tot behoud van een intercityverbinding
tussen Dordrecht en Breda wordt besloten.
Wij willen invloed uitoefenen op de nieuwe vervoerconcessie DrechtstedenAlblasserwaardNijfheerenlanden teneinde de binnen Drechtsteden levende
wensen hieromtrent zo veel mogelijk te kunnen realiseren.
Wat gaan we
1. Bestuurlijk participeren in Deltri (inclusief ambtelijke voorbereiding) met het oog
daarvoor doen?
op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische bereikbaarheidsagenda's
van o.a. Rotterdam en (West -)Brabant.
2. Participeren in bestuurlijke overleggen Stedenbaan (inclusief ambtelijke
voorbereiding) met het oog op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische
spooragenda's van Rijk en provincie Zuid-Holland.
3. Continu regulier bestuurlijk en ambtelijk relatiebeheer met NS, ProRail, Rijk en
provincie (waaronder voorbereiden MIRT, Spoortafel en bovenlokale
weginfrastructuur).
4. Opstellen ambitiedocument Spooragenda met visie en strategie op gewenste
doorontwikkeling van het spoor in de Drechtsteden (zowel NS-concessie als
MerwedeLingelijn).
5. Met partners werken aan een strategische Visie en aanpak A15, A16 en N3
duurzaam en robuust ingepast in de Drechtsteden.
6. Uitvoeren van het Uitvoeringprogramma Duurzame Bereikbaarheid Drechtsteden
7. Opstellen logistieke agenda inclusief goederenvervoer Drechtsteden mbt weg en
spoor en Water.
8. Opstellen Ambitiedocument Openbaar Vervoer 2018-2028 Drechtsteden tbv
voorbereiding aanbesteding bus/treinconcessie en waterbusconcessie door
provincie Zuid-Holland.
9. Uitvoeren van concessiebeheer voor de verschillende ov-concessies.
Wat hebben we
Contributie Drechtsteden aan instandhouding samenwerkingsverbanden (Deltri,
daarvoor nodig?
Extern onderzoek naar:
a. Onderbouwen logistieke agenda
b. Strategie Spooragenda
c. Strategie duurzame en robuuste ontwikkeling A15, A16 en N3
d. Ambities bus/treinconcessie 2018
e.
Ambtelijke uren voor begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van
Monitor

Geen expliciete monitor nodig.
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied
Thema: Duurzaamheid voor balans tussen mens, milieu en economie
Wij streven vooral naar meer gebruik van duurzame energie in onze regio. In de uitvoering van de
speerpunten in dit raadsprogramma willen we duurzaamheid en milieubelasting als expliciet
toetsingskader terugzien.
Duurzaamheid is een ambitie die veelal anderen uiteindelijk moeten waar maken. Vanuit
Context
het Drechtstedenbestuur coördineren en stimuleren we integraliteit van duurzaamheid in
onder andere onze economische activiteiten, in het wonen en in relatie tot bereikbaarheid
en mobiliteit. Als overheden hebben we als gemeenschappelijke regeling en als individuele
gemeenten een belangrijke voorbeeldfunctie en daarmee een belangrijke ambitie om zelf
duurzamer te worden.
Wat willen we
Wij willen commitment van bedrijven om 8% energie te besparen.
bereiken?
Wij willen met de corporaties PALT-afspraken maken waarin we afspreken om
meer corporatiewoningen energiezuinig (naar een C label of beter) te maken (zie
ambitie H).
Wij willen meer aansluitingen op het warmtenet Drechtsteden en/of op lokale
warmtenetten realiseren.
Wij willen dat meer bedrijven in de topsector maritiem actief werken aan het
duurzamer maken van hun productieproces. Tenminste bij drie bedrijven in deze
sector zouden toonaangevende verbeteringen te zien moeten zijn.
Wij willen het aantal bedrijven in de logistiek dat actief werkt aan energietransitie in
het vervoer vergroten. Tenminste bij drie bedrijven in deze sector zouden
toonaangevende verbeteringen te zien moeten zijn.
Wij willen een netwerk van partners die de A15, de A16 en de N3 willen
verduurzamen opzetten om daarmee concrete acties uit te voeren die
luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast verminderen.
Wij willen het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed in de regio in 2018
met 10% verminderen ten opzichte van 2012.
1. Onderzoeksresultaat genereren dat inzicht geeft in bedrijven die concreet werken aan
Wat gaan we
duurzaamheid en welke maatregelen dit dan betreft. Op basis hiervan kan de overheid
daarvoor
doen?
gefocust ondersteunen en faciliteren.
2. Inzicht genereren in de mogelijkheden om met steun van het warmte-koudebureau het
warmtenet Drechtsteden uit te breiden en/of meer lokale warmtenetten te ontwikkelen.
3. Onderzoeksresultaat genereren dat inzicht geeft in de mogelijkheden en voorwaarden
om energietransitie van het wegvervoer in de Drechtsteden te stimuleren.
4. Aansporen en faciliteren van gemeenten en GR om concrete maatregelen ten aanzien
van energiebesparing te nemen.
5. Aanjagen van het gesprek en de samenwerking met en tussen partners die
duurzaamheid concreet in de Drechtsteden organiseren.
6. Onderzoeken of deelname aan het "Urbiscoop"-verband van de Benelux een zinvolle
bijdrage kan leveren aan het bereiken van onze doelstellingen.
Wat hebben
Extern onderzoek naar:
we daarvoor
a. Duurzaamheidskansen bij ons regionale bedrijfsleven;
nodig?
b. Concrete kansen voor de energietransitie binnen het regionale wegvervoer.
c. Mogelijkheden energiebesparing gemeentelijk vastgoed.
Ambtelijke uren voor begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van

Monitor

structureel.
Duurzaamheidsmonitor
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied
Thema: Vergroten externe- en waterveiligheid
Wij willen de externe veiligheid rond infrastructuur en waterveiligheid door
klimaatverandering, zeespiegelstijging en verhoogde rivierwaterafvoer vergroten.
Context
Externe veiligheid en waterveiligheid zijn belangrijke thema's in onze regio.
Deels kunnen we daar zelf iets aan doen door daar te bouwen, te wonen en te
werken waar het veilig is, en deels zijn we afhankelijk van andere overheden
om te zorgen voor veiligheid rond grote infrastructuur (met name het spoor) en
in onze diepgelegen polders. Risico's in relatie tot veiligheid zijn een
afwegingsproces; de keuze waar te bouwen is een lokale keuze en heeft
invloed aldus op de veiligheid. Het Drechtstedenbestuur heeft de opgave om
andere overheden te bewegen keuzen te maken die de veiligheid rond het
spoor en rondom water in de Drechtsteden verbeteren.
Wat willen we
Wij willen dat op de lange termijn het groepsrisico rond spoorinfrastructuur
bereiken?
beheersbaar wordt en tot een zo laag mogelijk niveau wordt teruggebracht.
Wij willen dat voor de lange termijn de wettelijke beschermingsniveaus uit
het Deltaprogramma in de Drechtsteden gehaald worden.
Wat gaan we
1. Bestuurlijke en ambtelijke participatie in de verschillende relevante
daarvoor doen?
overleggen (rijk, provincie, NS, ProRail, Brabantstad,...) rond externe
veiligheid op het spoor.
2. Actualiseren van Aanpak Spoorveiligheid Drechtsteden.
3. Uitvoeren TEN -T studie Goederenspoorcorridor Rotterdam -Antwerpen
samen met DelTri en Vlaams -Nederlandse Delta partners.
4. Coördineren op de uitvoering van het Deltaprogramma in de Drechtsteden
door middel van de MIRT -onderzoeken Deltaprogramma.
5. Begeleiden en coördineren op de uitvoering van het Deltaprogramma door
lokale overheden.
Wat hebben we
Extern onderzoek naar:
daarvoor nodig?
a. Technische aspecten tav spoorveiligheid
b. Afweging inzet op Europese TEN -T studie naar de toekomst van
de Goederenspoorcorridor Rotterdam -Antwerpen
c.
Ambtelijke uren voor begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en
Monitor

Duurzaamheidsmonitor
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied
Thema: Aantrekkelijk woonklimaat
Wij willen onze regio als woon-, werk- en leefgebied aantrekkelijker maken en houden.
Een groot deel van de aantrekkelijkheid van een regio heeft te maken met de directe
Context
leefomgeving en dagbesteding van mensen en is daarmee vaak een lokale opgave.
Op enkele essentiële terreinen die de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden mede
bepalen ondersteunt en versterkt de regionale agenda van het Drechtstedenbestuur
Wat willen we
bereiken?

de lokale opgaven.
Wij willen het aantal initiatieven in de regio om onaantrekkelijke plekken tot

ontwikkeling te brengen vergroten.
Wij willen het ondernemerschap op de drie hoekpunten van de waterdriehoek
vergroten.
Wij willen het aantal leegstaande kantoren en winkels verminderen.
Wij willen het aantal initiatieven dat wonen en werken en wonen en zorg

combineert vergroten.
Wij willen de regio een positieve profilering met culturele aantrekkingskracht
geven.
Noot:

Hiervoor geldt dat de gemeenten vooral zelf aan zet zijn en dat het DSB stimuleert en
faciliteert. De gemeenten maken uiteindelijk zelf het verschil, het DS6 levert vooral
Wat gaan we
daarvoor doen?

inzet en middelen.
1. Bestuurlijk participeren in de Zuidvleugel (inclusief ambtelijke voorbereiding) met

het oog op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische agenda's.
We maken PALT-afspraken met de corporaties.
We ondersteunen gemeenten met kennis gericht op de ontwikkeling van
regionaal belangrijke locaties.
4. We maken verstedelijkingsafspraken met de provincie.
5. We organiseren een platform wonen -zorg en wonen -werken waar private partijen,
corporaties en de overheid elkaar kunnen vinden met het oog op het realiseren
van nieuwe ontwikkelingen die het woonklimaat versterken.
6. We bieden een aanspreekpunt voor overheden en initiatiefnemers die de
2.
3.

7.
8.

Wat hebben we
daarvoor nodig?

waterdriehoek versterken.
We reageren op en beïnvloeden vanuit de Drechtsteden relevante besluiten van

andere overheden.
We stellen een evaluatie van het Bachfestival 2014 op en bieden de Drechtraad
een voorstel aan over de toekomstige periodieke uitvoering en een daarmee
samenhangende eventuele structurele financiële bijdrage (tot 2020).
Contributie Drechtsteden aan instandhouden samenwerkingsverbanden

2018.

Verbinding leggen tussen economie, waterveiligheid, wonen en verstedelijking.
We voeren samen met de provincie een verkenning uit naar wat in beider
agenda's geregeld moet worden om maritieme topregio te zijn.
Extern onderzoek naar:
a. (samen met gemeenten) mogelijkheden verkennen om op locaties die
essentieel zijn voor de aantrekkelijkheid van de regio innovatieve
ontwikkelingen in gang te zetten.
b.
Ambtelijke uren voor begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van
Monitor

Woonmonitor
Regionale omnibus
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Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners
Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt
Subthema: Werkbedrijf operationeel voor de arbeidsmarkt in de Drechtsteden
Context
Per 1 januari 2015 staat er een regionaal netwerkplatform als invulling van het
werkbedrijf. Binnen dit regionale netwerkplatform wordt samengewerkt en vindt
uitwisseling van kennis en ervaringen plaats met betrekking tot de
arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van mensen met een
arbeidshandicap. Zo maken we optimaal gebruik van de voordelen van een
goede samenwerking met de inbreng van stakeholders (zoals werkgevers- en
werknemersverenigingen, belangrijke regionale en lokale werkgevers, ROC's
en andere onderwijsinstellingen, het UVVV, uitzendbureaus, sectortafels etc.
Het netwerkplatform levert zo een bijdrage aan de vormgeving van de sociale
identiteit van de Drechtsteden.
Wat willen we
Uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot de
bereiken?
arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van mensen met een
arbeidshandicap.
Een eenduidige regionale aanpak voor bedrijven en mensen met een
arbeidsbeperking
Uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot de
arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van mensen met een
arbeidshandicap
Synergievoordelen door samenwerking
Een goed imago
Een eenduidige werkgeversbenadering
Wat gaan we
Samenwerken en uitwisselen van kennis en ervaringen met belangrijke
daarvoor doen?
stakeholders binnen het regionale netwerkplatform
Reguliere bijeenkomsten Netwerkplatform (2 maal per jaar)
Bestuurlijke en organisatorische inzet t.b.v. inrichting netwerkplatform
i.s.m. Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden
Relaties leggen en onderhouden tussen partijen op de arbeidsmarkt en
andere stakeholders (werkgevers- en werknemersorganisaties,
belangrijke lokale en regionale werkgevers, ROC's en andere
onderwijsinstellingen, UVVV, SVB, uitzendbureaus en
vertegenwoordigers sectortafels)
Verbinden van Participatiewet, sectorplannen en arbeidsmarktbeleid
Verbreding 1 -werkgeversbenadering onderzoeken met de UVVV
Wat hebben we
Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de regionale
daarvoor nodig?
organisatie voor de begeleiding, advisering en uitvoering van alle
activiteiten

Monitor

beschikbaar gesteld voor de inrichting van regionale werkbedrijven
Geen expliciete monitor nodig

Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners
Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt
Subthema: Vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk vraagt om voldoende aanbod van
vrijwilligerswerk
Context
De SDD ontwikkelt, samen met de gemeenten een (lokale) sociale
infrastructuur die inzet op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen.
Vrijwilligerswerk is een optie om (naar vermogen) een zinvolle
een loonkostensubsidie - geen optie is. Voor deze mensen wordt o.a.
vrijwilligerswerk gestimuleerd. Al in het bestaande beleid is hier aandacht voor,
o.a. door middel van de inzet van de Vrijwilligersbonus voor minima.
Voldoende aanbod van vrijwilligerswerk is daarbij vooral een lokale en bredere
maatschappelijke verantwoordelijkheid van lokale gemeenten en alle
maatschappelijke actoren in het Drechtstedennetwerk.
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Wat willen we
bereiken?

Bijstandsgerechtigden, die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt
werkzaam te zijn, met behulp van vrijwilligerswerk activeren.
Bijstandsgerechtigden, die wel in staat zijn op de arbeidsmarkt
werkzaam te zijn, met behulp van loonkostensubsidie aan het werk
helpen.
De eigen kracht en zelfredzaamheid vergroten
Stimulering van een zinvolle maatschappelijke bijdrage van
doelgroepen

Wat gaan we
daarvoor doen?

Wat hebben we
daarvoor nodig?

Monitor

Goede afstemming tussen SDD en gemeenten en maatschappelijke
organisaties
Continuering van het stimuleren van vrijwilligerswerk
Doelgroep bepalen met instrument van Loonwaardebepaling
Regulier overleg met gemeenten
Regulier overleg maatschappelijke organisaties en netwerken
Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de
organisatie voor de begeleiding, advisering en uitvoering van
activiteiten
Vanaf 2016 wordt de bonus vrijwilligerswerk gefinancierd uit het
Participatiebudget (voorheen budget Minima)
Monitoring door SDD

Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners
Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt
Subthema: Kennisuitwisseling met betrekking tot lokale initiatieven voor sociale participatie
en dagbesteding
Context
Dit betreft voornamelijk een lokale verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke
Drechtstedengenneenten voor wat betreft het creëren van voldoende
participatieplekken, waarbij onderlinge kennisuitwisseling plaatsvindt. De lokale
initiatieven zijn gericht op sociale participatie, waar mensen naar vermogen
een zinvolle maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Deze groep bestaat
vooral uit mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als een
betaalde baan vanwege een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen
niet reëel haalbaar is, worden zij gestimuleerd om, met behoud van uitkering,
vrijwilligerswerk te doen of onder begeleiding een zinvolle maatschappelijke
activiteit uit te voeren op een participatieplek. De kenmerken van deze groep
die een beroep doet op de Participatiewet komt voor een deel overeen met de
kenmerken van mensen die een beroep doen op dagbesteding. Bij deze groep
speelt ook het element van het voorkomen van maatschappelijke kosten een
rol. Gemeenten spannen zich in om samen met het maatschappelijk
middenveld en het bedrijfsleven zoveel mogelijk participatieplekken te creëren.
Wat willen we
Sociale participatie van onze inwoners
bereiken?
Mensen kunnen naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren
Activiteiten voor de doelgroep onderkant arbeidsmarkt
Voldoende beschikbare participatieplekken, verdeeld over de
verschillende gemeenten.
Wat gaan we
Aansluiten bij en de verbinding zoeken met lokale initiatieven
daarvoor doen?
Project "Impuls onderkant arbeidsmarkt" - het de matchen van mensen
uit de doelgroep - integreren in de SDD
SDD verzorgt voor vier Drechtstedengemeenten plaatsing ("matching")
van mensen uit de doelgroep op de door de lokale gemeenten
gefaciliteerde plekken.
Wat hebben we
Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de
daarvoor nodig?
organisatie voor de begeleiding en advisering van activiteiten

Monitor

loonwaarde 30-50%
Monitoring door SDD
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Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners
Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt én Uitvoeren van transities
AWBZ/WMO en Jeugd'
Subthema: Er komt een aanpak voor de samenhang tussen de drie lopende decentralisaties,
met name gericht op het ondersteunen dicht bij de burger volgens het één gezin - één plan
concept
Context
In het licht van de drie decentralisaties is de ambitie geformuleerd om in die
situaties waar een meervoudige ondersteuningsvraag (Wmo,
Jeugdhulpverlening, werk en inkomen) aan de orde is, tot een samenhangend
dienstverleningspakket te komen aan onze inwoners.
Het samenhangvraagstuk kent zowel een lokale als (boven)regionale
verantwoordelijkheid. Zo sturen gemeenten lokaal op de algemene
voorzieningen Wmo en stuurt regionaal de GRD op de maatwerkvoorzieningen
Wmo (jeugdtaken op het niveau van Zuid -Holland -Zuid). Daarom is een
afgestemde aanpak nodig.
De huidige, meervoudig lokale aanpak inzake samenhang kent een
onderzoekscomponent (om wie gaat het precies). Dit onderzoek geeft input
voor het lokale en regionale beleid en resulteert in opdrachtverlening aan
uitvoerende organisaties. Tegelijkertijd wordt de strategie van 'al werkende
leren' toegepast. Hierbij worden casussituaties gestructureerd opgehaald,
waarbij professionals aanlopen tegen de mogelijkheden en onmogelijkheden
om samenhang in de dienstverlening te bewerkstellingen. Op basis van
overleg (o.a. het regionaal transitieoverleg) met uitvoerende organisaties,
zorgkantoor en zorgverzekeraar wordt geleerd van de goede voorbeelden en
worden blokkades uit de weg geruimd. De eerste fase van de transformatie
WMO gaat in 2016 vorm krijgen, en ook het minimabeleid wordt als sluitstuk
van het sociale domein goed doorgelicht om de effecten van de 3D's voor
inwoners te bezien.
Wat willen we
Samenhangende dienstverlening in het kader van de decentralisaties
bereiken?
bij een meervoudige ondersteuningsvraag
Effectiviteit en efficiëntie binnen de decentralisaties om zo te komen tot
verbeteringen voor de inwoner.
Verbeteren van het stelsel op de snijvlakken van zorg en
ondersteuning.
Wat gaan we
Analyse/onderzoek op verschillende schaalniváaus, maar met
daarvoor doen?
verbinding tussen lokaal, meervoudig lokaal en regionaal
Verder verwerken van het toetsingskader decentralisaties dat door de
Drechtraad is vastgesteld in de P&C cyclus van de GRD
Verschillende activiteiten en projecten die een mate van samenhang
kennen. Bijvoorbeeld lokaal de doorontwikkeling van sociale
wijkteams, meervoudig lokaal bijvoorbeeld het programma Langer
Zelfstandig Thuis Wonen en (boven)regionaal de doelgroep 18- /18+
en de alliantie zorgvernieuwing
Gemeenten hebben al een convenant met VGZ. Samen met
Drechtzorg en VGZ onderzoeken of dit verder uit kan groeien tot een
alliantie met als doel de zorg en ondersteuning op de snijvlakken te
verbeteren en de kosten op lange termijn gezamenlijk te beheersen.
Samenwerking SDD met de Sociaal (wijk)Teams, waaronder de
verbinding op het thema schuldhulpverlening.
Een aantal actuele thema's eruit lichten en deze te volgen en te
monitoren. Middels een aanpak waarbij kennis gedeeld kan worden,
van elkaar geleerd kan worden en verbinding wordt bewerkstelligd.
Wat hebben we
Ambtelijke inzet ten behoeve van de regionale programmaorganisatie
daarvoor nodig?
Wmo 2016 (meervoudig lokale dekkingsvraag) / Jeugd
Onderzoek en analyse op samenhang en samenloop van
voorzieningen (0CD);
Afstemming lokaal en regionaal (bestuurlijk en ambtelijk);
I Deze doelstelling is in het rMJP zowel bij speerpunt 'Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt' als 'Uitvoeren van de transities
AWBZ en Jeugd' vermeld, juist om de samenhang tussen de decentralisaties te benadrukken.
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Monitor

Afstemming met uitvoerende organisaties, zorgkantoor en
zorgverzekeraar.
Monitor 3D (drie decentralisaties)

Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners
Thema: Uitvoeren van transitie AWBZ/Wmo
Subthema: De taken in het kader van Wmo 2015 worden binnen het beschikbare budget
uitgevoerd
In het Wmo beleidsplan is een verdeling gemaakt in lokale en regionale taken.
Context
Tevens stelt het Wmo beleidsplan dat de uitvoering van de Wmo binnen de
beschikbare budgetten moet plaatsvinden. De GRD draagt de
verantwoordelijkheid om de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen
binnen het beschikbare budget uit te voeren. Dit met uitzondering van de
maatwerkvoorzieningen van beschermd wonen en opvang, waarbij de
Drechtstedengemeenten samenwerken met de gemeenten van de
AlblasserwaardNijfheerenlanden en welke zijn gemandateerd aan de
gemeente Dordrecht.
Wat willen we
Taken en ambities binnen het beschikbare Wmo budget uitvoeren en
bereiken?
werken aan kostenreductie
Wat gaan we
Contractering binnen beschikbare budgetten
daarvoor doen?
Budgetbeheersing door efficiënter werken, in combinatie met
innovaties
Beperken administratieve lasten
Inkoop gericht op transformatie van systeem en product
Innovaties in samenwerking met aanbieders en
zorgverzekeraar/zorgkantoor.
Analyse van gebruikscijfers en uitwisseling van ervaringen ten
behoeve van de lokale verantwoordelijkheid om een sterke lokale
infrastructuur te ontwikkelen om zo de druk om duurdere voorzieningen
zo veel als mogelijk te beperken.
Wat hebben we
Inzet Sociale Dienst Drechtsteden conform begroting SDD. O.a. sturing
daarvoor nodig?
via inkoop, contactmanagement en indicatiestelling
Ambtelijke inzet ten behoeve van de regionale programmaorganisatie
Wmo 2016
Monitor
Programmaverantwoording door SDD
Ervaringen convenant VGZ-Gemeenten
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Drechtsteden

Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
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