De gemeenteraad van Dordrecht, in openbare vergadering bijeen op 15, 27 en 28 juni 2017.

•

Constaterend dat:
•
•
•

•

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

•

Vanaf 1 januari 2015 de gemeenten de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de
WMO, Participatiewet en de Jeugdwet voor hun rekening dienen te nemen;
1 van de redenen voor de rijksoverheid voor deze decentralisaties was om gemeenten de
mogelijkheid te bieden een samenhangend en integraal beleid te voeren;
1 andere belangrijke reden was om met de ontschotting van de gedecentraliseerde taken en zo
met 1 ontschot budget te gaan werken.

De 3 gedecentraliseerde taken voor Dordrecht op verschillende niveaus worden uitgevoerd;
Hierdoor het moeilijker lijkt om een samenhangend en integraal beleid te voeren ten opzichte
van de situatie waarbij alles op hetzelfde niveau georganiseerd is;
Dit bestuurlijke drukte in de hand werkt;
Dit een centraal slagvaardig handelen belemmert;
Het op deze wijze ook moeilijker lijkt om met een ontschot budget te werken en onderlinge
financiële verschillen te compenseren,

Verzoekt het college:

•
•
•
•
•

•

Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op
het niveau van de Drechtsteden zouden worden belegd;
Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op
het centraal niveau door 1 organisatie wordt uitgevoerd.
In dit onderzoek tevens aan te geven welke instantie(s) het beste deze taken gecentraliseerd
voor hun rekening kunnen nemen;
In dit voorstel te onderzoeken wat de voor voordelen, nadelen en consequenties zijn indien de
decentralisaties op het niveau van Dordrecht als centrumstad zouden worden belegd:
In dit onderzoek tevens aan te geven wat dit voor consequenties heeft voor reeds verstrekte
mandaten en delegaties waarbij uitgangspunt moet zijn dat de raden in positie zijn cq. komen en
meer grip op de daadwerkelijke uitvoering krijgen;
De resultaten van dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling 2018 aan de raad aan te bieden.

