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Voorgesteld besluit
Met betrekking tot de ontvangen Geactualiseerde begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stelt het college u voor om:
1. kennis te nemen van de Geactualiseerde begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;
2. geen nieuwe zienswijze naar voren te brengen op de Geactualiseerde begroting
2017, maar de eerder uitgebrachte punten per zienswijze te herhalen.
Sam envatting
U heeft de mogelijkheid uw zienswijze op de Geactualiseerde begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) naar voren te brengen. We
adviseren u geen nieuwe zienswijze op de Geactualiseerde begroting in te brengen,
vanwege het feit dat er geen wezenlijk nieuwe zaken zijn die een aanvulling op de
eerder geuite Dordtse zienswijze bij de Primaire begroting 2017 GRD noodzakelijk
maken. Gezien het belang van eerder uitgebrachte standpunten adviseren we deze te
herhalen.
Inleiding
De GRD heeft u haar concept Geactualiseerde begroting 2017 gezonden. Deze is zelfs
nog tussentijds aangepast tot een versie van 29 november 2016 (ontvangen op 7
december 2016), zodat de nieuwste cijfers -zoals het aangepaste rijksbudget voor
inkomensondersteuning gepubliceerd eind september- nog konden worden
meegenomen. U heeft de mogelijkheid hierop uw zienswijze naar voren te brengen.
Van de gemeenschappelijk regelingen is de GRD de verbonden partij die de meest
doorontwikkelde P&C cyclus heeft, met sinds dit jaar: een perspectiefnota, primaire
begroting, geactualiseerde begroting, twee bestuursrapportages en jaarstukken.
Afgesproken is dat naast de primaire begroting ook de perspectiefnota en de
geactualiseerde begroting aangeboden worden ter zienswijze.
De begroting 2017 is ten opzichte van de primaire versie geactualiseerd op:
- besluiten van de Drechtraad zoals invlechten Hardinxveld-Giessendam, verlaging
eigen bijdrage minimabeleid, aanpassing ICT verrekeningsytematiek en oprichten
economic board;
- extra besparing uit de derde ronde Trap af (strategische visie gemeentebelastingen
(GBD) en ontwikkelvisie onderzoekscentrum (OCD) en WMO Huishoudelijke
ondersteuning);
- mei en septembercirculaire gemeentefonds (middelen voor Participatie, WSW,

WMO en indexatie); en
- geactualiseerde klantaantallen en aangepaste budgetten voor WMO en

inkomensondersteuning. Zo vlakt naar verwachting de vraag naar WMO
huishoudelijke ondersteuning af, maar stijgt de vraag naar WMO hulpmiddelen.
Ook wordt geprognosticeerd dat het aantal bijstandsklanten, met name vanwege
statushouders, stijgt naar 7.000. De hiermee samenhangende kostenstijging
(uitvoering en benodigde extra formatie) kan naar verwachting voor een deel
worden opgevangen door een hogere Rijksbijdrage.
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Deze mutaties werken door naar de gemeentelijke bijdragen. De belangrijkste
financiële effecten voor de gemeenten zijn (bedragen * 1 miljoen euro. - = hogere bijdrage):
- Perspectiefnota
- 0,4
- Economic Board
- 0,3
- Invlechten Hardinxveld-Giessendam
- 0,4
- Hoger tekort bijstandsuitkeringen
- 3,9
- Verlagen budget WMO Huishoudelijke ondersteuning
+ 0,5
- Verhogen budget WMO hulpmiddelen
- 0,4
- Vergroten formatie SDD i.v.m. hogere klantaantallen
- 0,8
- Strategische visie gemeentebelastingen
+ 0,1
- Ontwikkelvisie OCD
+ 0,1
- Verhoging algemene kosten
- 0,2
- Verhogen budgetten i.v.m. indexatie
- 1,1

Het totaal netto effect voor alle gemeenten tezamen is C 6,8 miljoen. Verwerking van
deze bijstelling zal lokaal plaatsvinden, voor zover dit effect heeft op de Dordtse
begroting, bij de Bestuursrapportage (Burap) 2017 en Kadernota 2018. Hoewel de
Geactualiseerde begroting effect heeft op de bijdrage van Dordrecht, betekent een
hogere bijdrage niet automatisch een nadeel ten opzicht van onze begroting 2017.
Soms kan een nadeel worden opgevangen binnen de begroting of staat daar (deels)
een hogere rijkbijdrage tegenover. Bovendien is in het sociale domein sprake van een
mutabele situatie. Bij de Eerste burap 2017 GRD zal duidelijk zijn of de verwachte
stijging van klantaantallen zich dusdanig hard voordoet en derhalve voor Dordt
sprake is van enkele miljoenen nadeel ten opzichte van onze begroting 2017.
We attenderen erop dat - naast de ontwikkelingen in het sociale domein - rekening
moet worden gehouden met voor Dordt de volgende nadelen ten opzichte van onze
begroting:
- C 0,3 miljoen op de bijdrage aan bureau Drechtsteden vanwege de

perspectiefnota, economic board, indexatie en het invlechten van HardinxveldGies sendam;
- C 0,7 miljoen op de apparaatskosten Sociale Dienst Drechtsteden vanwege

indexatie, hogere doorbelasting concernkosten en stijging aantal medewerkers
door hogere klantaantallen;
- C 0,3 miljoen op de bijdrage aan het Service centrum Drechtsteden kosten
vanwege ICT verrekensystematiek, indexatie, hogere doorbelasting concernkosten
en verbeterplan P&O.
Doelstelling
Het indienen van een zienswijze op de (geactualiseerde) begroting van een
verbonden partij is een belangrijk sturingsinstrument van de Gemeenteraad met
betrekking tot die verbonden partij. Via dit raadsvoorstel adviseren wij u om van dit
instrument gebruik te maken.
Argumenten
1.1 De geactualiseerde begroting 2017 GRD bevat geen onverwachte onderwerpen

t.a.v. de primaire begroting.
De bijstellingen waren vooraf aangekondigd in de primaire begroting 2017 zoals
toepassing indexatie, verwerking rMJP/PPN en aanpassing klantaantallen SDD of zijn
het gevolg van verwerking van in 2016 door Drechtraad genomen besluiten.
Daarnaast is sprake van autonome ontwikkelingen en externe factoren, zoals
verwerking van circulaires en bijgestelde concernkosten vanwege vertrokken
verhuurder.
Wel kan sprake zijn van een afwijkend effect dan vooraf verwacht.
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1.2 De Dordtse standpunten, zoals geuit in eerdere zienswijzen, zijn (grotendeels)
verwerkt bij deze Geactualiseerde begroting of anderzijds in gang gezet.
Daarbij valt te denken aan de volgende zaken:
Verwerking cao/indexatie bij primaire of uiterlijk geactualiseerde begroting. In de
Geactualiseerde begroting 2017 is de indexatie 2017 inclusief nacalculatie over
2016 verwerkt.

Vergroten transparantie P&C documenten. Illustratief hiervoor is het in de
Geactualiseerde begroting opgenomen overzicht met Drechtraadbesluiten die zijn
verwerkt.

Adequate sturing op ontwikkelingen sociaal domein, snelle vertaling naar P&C
producten. Illustratief hiervoor is het feit dat de klantaantallen
uitkeringsgerechtigden en diverse SDD zaken zoals WMO zijn bijgesteld, sommige
cijfers zijn zelfs geactualiseerd tussen de DSB versie en de Drechtraad versie van
deze Geactualiseerde begroting.

Trap af 2 en 3 zijn gerealiseerd en volledig verwerkt.
Ingroeicompensatie bij toepassing van de nieuwe verrekensystematiek ICT/ SCD
kosten.
Actualiseren (bij 2de Burap 2016 GRD) van resultaat bepalende en

resultaatbestemmende onderdelen.
Het voorstel Trap op/Trap af is onlangs opnieuw in besluitvorming gebracht en zal,
Indien conform wordt besloten, bij de Begroting 2018 worden toegepast. De lijn is
om eenzelfde kaderstelling richting de andere GR -en te betrachten.
Daar al deze zaken al zijn verwerkt of in gang gezet, hoeft ons inziens niet opnieuw
te worden herinnerd aan deze standpunten.
1.3 Een zienswijze dien je in omdat dit qua (bij)sturing noodzakelijk is, anders boet

het in aan effectiviteit
De afgelopen jaren heeft Dordt zowel bij de Begroting, de Geactualiseerde begroting,
de Jaarrekening als bij kaderstellende of beleidsbepalende documenten (bijvoorbeeld
de 'Oranje en Rode voorstellen Trap af' of de 'Dialoog Trap op Trap Af') van de GRD
een zienswijze ingediend. Collega gemeenten hebben niet bij al deze stukken een
zienswijze ingediend. Gemeenten dienen een zienswijze in als ze dat noodzakelijk
achten voor (bij)sturing van de verbonden partij. Zeker als bij een (primaire)
Begroting al een zienswijze is ingediend, is het belangrijk om bij de Geactualiseerde
begroting af te wegen of sprake is van echt wezenlijke aanvullingen op die eerder
uitgebrachte zienswijze. Gezien de hierboven gestelde argumenten (1.1. en 1.2)
achten wij dat daarvan dit keer geen sprake is. Wel kan sprake zijn van de behoefte
om opnieuw aandacht te vragen voor nog niet gerealiseerde zaken (zie volgende
argument).
1.4 Sommige zaken uit eerdere zienswijzen zijn (nog) niet (geheel) gerealiseerd of blijven actueel.
Zoals onze vraag dat de GRD:
- meerjarig inzicht geeft in de ontwikkeling van de baten en lasten van de GRD

begroting en daarmee op de meerjarige gemeentelijke bijdragen;
- stukken tijdig aanlevert; en
- zorgt voor adequate sturing en tijdige informatievoorziening inzake de

ontwikkelingen in het sociale domein.
Gezien het belang dat wij hechten aan deze zaken kan, ondanks dat geen sprake is
van een aanvulling op de eerder uitgebrachte zienswijzen, overwogen worden deze
zaken nogmaals aan te halen in een zienswijze. Daarbij kunt u er zelfs voor kiezen
om aspecten zwaarder aanzetten, bijvoorbeeld met de strekking dat u verwacht dat
vanaf de komende P&C documenten hieraan wordt voldaan.
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Alles afwegende adviseren we een zienswijze in te dienen met daarin verwerkt de
eerder uitgebrachte standpunten en het verzoek te zorgen dat vanaf komende P&C
documenten hieraan wordt voldaan.
Kanttekeningen en risico's

Sommige standpunten geuit in zienswijzen moeten nog in de Drechtraad behandeld
worden en komen dus de komende periode nog aan de orde..
Als gekozen wordt voor het herhalen van in zienswijzen eerder uitgebrachte
aspecten, wijzen we erop dat het aspect 'zorgdragen voor meerjarig inzicht/een
meerjarige begroting' ook nog wordt aangestipt in de Dordtse zienswijze op de
'Dialoog nieuwe systematiek Trap op Trap af'. Dat onderwerp (en dus die zienswijze)
wordt pas in de Drechtraad van maart 2017 behandeld. En daarmee wordt dat dus
geagendeerd na de behandeling van de Geactualiseerde begroting 2017 GRD, want
die staat geagendeerd voor de Drechtraad van februari 2017. Bijgevolg concluderen
we dat als dit aspect - behoefte aan meerjarig inzicht - wordt opgenomen in de
zienswijze op de Geactualiseerde begroting, in twee aansluitende maanden richting
de GRD het zelfde aspect als zienswijze geuit.

Kosten en dekking
De geactualiseerde begroting heeft effect op de bijdrage van Dordrecht zoals
weergegeven in de inleiding. Bij de Kadernota 2018 en Bestuursrapportage 2017
zullen wij u voorstellen om de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden bij te stellen. Afwijkingen (bijvoorbeeld vanwege mutaties in
klantaantallen) uit de Eerste burap 2017 van de GRD zullen dan tevens worden
verwerkt.
Duurzaam heid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Als geen zienswijze wordt geuit, hoeft dit niet per brief te worden meegedeeld aan de
GRD.

Tijdspad, vervolg en evaluatie

De Geactualiseerde begroting 201/ GRD wordt opinierend besproken in de
Drechtsteden Carrousel van 17 januari 2017 en vastgesteld in de Drechtraad van 7
februari 2017.
Agendering op de commissie Bestuur en Middelen van Dordrecht vindt
(waarschijnlijk) plaats op 24 of 31 januari 2017.
Bijlagen
- ontwerp besluit zienswijze Geactualiseerde begroting 2017 GRD;
- Aanbiedingsbrief en Geactualiseerde begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling

Drechtsteden d.d. 29 november 2016;
- Brief zienswijze op de Geactualiseerde begroting 2017 GRD.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

M.M. van der Kraan
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