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Divers / alle
Zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen

Voorgesteld besluit

Met betrekking tot de ontvangen (concept) Jaarstukken 2017 en de concept/
ontwerp Begrotingen 2019 van de Gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden,
Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sociale Werkvoorziening Drechtsteden,
Wegschap Tunnel Dordtse Kil en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, de raad
voor te stellen:
1. bijgevoegde zienswijzen in te dienen bij de Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden, de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd
Zuid-Holland Zuid, de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
2. geen zienswijze naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Gemeenschappelijke regeling Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden en de Gemeenschappelijke regeling Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch.
Samenvatting

Dordrecht neemt deel in de volgende 8 gemeenschappelijke regelingen:
- Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (hierna GRD);
- Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
(hierna GR DG&J);
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna
GR VRZHZ);
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna
OZHZ);
- Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (hierna
GR Drechtwerk);
- Gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en
Omstreken" (hierna GR Gevudo);
- Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna
GR Kiltunnel); en
- Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna
GR Parkschap Biesbosch).
Van deze GR-en zijn de (concept) Jaarstukken 2017 en de ontwerp
Begrotingen 2019 ontvangen. En 7 van de 8 GR-en stellen u nu in de gelegenheid
om op deze P&C-documenten uw zienswijze naar voren te brengen. Voor de
GR Gevudo heeft u al in maart 2018 een apart raadsvoorstel ontvangen.
Door de gebundelde integrale behandeling van deze P&C-documenten van de
GR-en trachten we bespreking in uw raad overzichtelijk te maken.
We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de GRD, GR DG&J, GR VRZHZ en
GR Kiltunnel. Voor de andere GR-en stellen we voor geen separate zienswijze in te
dienen.
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Inleiding

Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn bij de Wet op Gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) verplicht om uiterlijk op 15 april hun begroting voor het komende
jaar ter zienswijze en hun jaarstukken over het afgelopen jaar ter kennisname aan
te bieden aan de gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten van de
GR-en zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Op basis van de
ingediende zienswijzen zullen de Algemeen Besturen (hierna AB) en Drechtraad
van de GR-en in hun vergaderingen overgaan tot (eventueel geamendeerde)
definitieve vaststelling van de stukken.
Op basis van de begrotingen geven de GR-en dan het komende jaar uitvoering aan
de wettelijke en met de deelnemende eigenaren overeengekomen taken binnen de
gestelde kaders en afspraken. Door hier uiterlijk in juli 2018 over te besluiten
kunnen de gemeenten de effecten van de besluitvorming (b.v. veranderende
beleidskoers of financiële bijdrage) meenemen bij de opstelling van hun eigen
begroting. De P&C cyclus van de GR-en loopt daarom voor op de P&C cyclus van
de gemeenten.
De zienswijzeprocedure wordt tevens gehanteerd bij de Jaarstukken en
perspectiefnota van de GRD. De GRD werkt met een perspectiefnota, zodat de
primaire begroting als beleidsarm document (enkel staand beleid) kan worden
vastgesteld en er separaat besloten kan worden over de nieuwe beleidsvoorstellen,
die dan worden verwerkt in de geactualiseerde begroting die in november/
december naar de gemeente wordt gestuurd. De andere GR-en (m.u.v. het
Parkschap voor begrotingsjaar 2019) werken niet met een geactualiseerde
begroting, tenzij er voorafgaand aan het nieuwe jaar toch nog urgente nieuwe
zaken blijken (b.v. ontwikkeling van het klanten bestand, urgent nieuw beleid b.v.
vanwege wettelijke zaken).
De GR Gevudo stelt u altijd al in maart in de gelegenheid om een zienswijze in te
dienen, aangezien zij in mei hun AB vergadering hebben. U heeft daarover al reeds
een apart raadsvoorstel ontvangen (RIS 2161216) met het voorstel om geen
zienswijze in te dienen. De andere GR-en sturen hun P&C documenten rond de
deadline van 15 april, zij vergaderen over de stukken in hun AB/Drechtraad van
eind juni of begin juli. De GR-en betrekken de zienswijzen van gemeenten bij deze
AB-behandeling, en worden in een daaraan voorafgaande Dagelijks Bestuur (hierna
DB) of Drechtraadcarrousel besproken. Om deze reden verzoeken GR-en om de
reactie/zienswijze van de gemeenten uiterlijk begin juni te mogen ontvangen.
Vanwege de onderlinge samenhang van de GR-en en in het kader van efficiency
worden de documenten van de overige GR-en tegelijk in dit raadsvoorstel
behandeld. Immers de drie GR-en die op Zuid-Holland Zuid schaal opereren (de
GR DG&J, GR VRZHZ en GR OZHZ) hanteren een aantal gelijkluidende kaders, en
vanuit ons als opdrachtgever is het wenselijk om de GR-en die betrokken zijn op
het sociaal domein (de GRD, de GR DG&J en de GR Drechtwerk) ook zoveel
mogelijk ook integraal te beschouwen.
Doelstelling

Het indienen van een zienswijze is, zowel inhoudelijk als financieel, een belangrijk
sturingsinstrument van de gemeenteraad met betrekking tot de verbonden
partijen, ook in relatie tot de integrale afweging tussen regionaal en lokaal beleid.
Via dit raadsvoorstel adviseren wij u om van dit instrument gebruik te maken.
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Argumenten

1. De GR-en leven een inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen
en ambities van de gemeenten variërend van maatschappelijke effecten tot
efficiency voordelen.
De doelen die een GR voor onze gemeente realiseert of taken die een GR
uitvoert kunnen van groot bestuurlijk en politiek belang zijn. Ook kan het
financieel beslag of risico van een GR op onze begroting groot zijn.
Door kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 en Begrotingen 2019 van de
GR-en en de Perspectiefnota 2019 van de GRD ziet u welke taken de GR-en
uitvoeren, welke beleidsdoelen ze realiseren, voor welke gemeentelijke
bijdrage en daarmee ook of dit binnen de gemeentelijke (financiële) kaders
lukt.
Zo leest u bijvoorbeeld in de GRD stukken hoe de uitvoering van participatie en
minimabeleid vaart en dat de tekorten op inkomensondersteuning teruglopen.
Bij de GR DG8d stukken ziet u hoe het gesteld is met de jeugdhulp, maar ook
dat bepaalde ontwikkelingen wel worden benoemd zijn, maar nog niet zijn
uitgewerkt in doelstelling en financiën. Bij de GR Kiltunnel wordt per saldo een
positief meerjarig exploitatieresultaat verwacht. Bij de GR Parkschap Biesbosch
is nu een periode van visie en strategie ontwikkeling aan de orde, na de
uittreding van enkele eigenaren. Het Parkschap komt medio 2018 met een
aangepaste begroting 2019.
Bij de meeste GR-en is sprake van een voordelig jaarresultaat ter bestemming:
GRD

GR DG&J

GR VRZHZ

GR
GR
GR
GR

OZHZ
Drechtwerk
Kiltunnel
Parkschap Biesbosch

€ 2.879.000,-

€ 130.000,-

€ 3.047.000,-

Over alle GRD onderdelen
tezamen en
€ 1.083.000,- resultaatbepaling bij
SDD (excl. WMO)
GR DG8d € 202.000,- en
-/- € 72.000 bij Regionale
Ambulance Voorziening (RAV).
Resultaatbepaling -/- € 203.000,resultaat SOJ
Te bestemmen € 1.207.000,- en
€ 1.840.000,- uit te keren aan
deelnemende gemeenten

€1.021.000,€ 784.000,€ 2.057.000,-/- € 170.982,-

Bij de GRD is, ondanks bijsturing met de 2e Bestuursrapportage, wederom
sprake van een fors positief jaarsaldo. Wanneer het uitgekeerde resultaat van
de 2e Bestuursrapportage bij het rekeningresultaat wordt geteld, gaat het om
een totaal van € 7,4 miljoen. Het Drechtstedenbestuur (DSB) heeft bij de
behandeling van de geactualiseerde begroting 2018 toegezegd om bij de
le Bestuursrapportage 2018 te komen met een analyse van de
rekeningresultaten van de afgelopen jaren, en waar mogelijk posten met een
structurele onderbesteding af te ramen.
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Via het indienen van een zienswijze kunt u (tijdig bij) sturen op de GR-en.
Uiteraard kunnen we een zienswijze indienen als we het ergens niet mee eens
zijn, of onze zorgen willen uiten. Een zienswijze kan ook gebruikt worden als
we ergens steun voor willen uitspreken, of aandacht voor willen vragen.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de volgende zaken aanleidingen
geven voor het indienen van zienswijze:
• (forse) negatieve resultaten óf overschotten op de jaarrekening,
aandachtspunten met betrekking tot de bestemming van die resultaten, of
als overschotten zich meerdere jaren op rij voordoen kan het wenselijk zijn
om een analyse uit te voeren op structurele onder uitputting.
• (forse) wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage, zorgen rondom tekorten/
het geprognosticeerde resultaat.
• aandacht voor bepaalde (inhoudelijke) zaken of ontwikkelingen.
Over het algemeen valt op dat de Begrotingen 2019 van de GR-en beleidsarm
zijn vanwege onduidelijkheid van effecten voorvloeiend uit de nog te
ontwikkelen nieuwe raadsprogramma's en ook divers rijksbeleid. Desondanks
vragen de (combinaties van de) volgende onderwerpen dat we daarover
richting de verbonden partij een zienswijze uiten:
• ontwikkelingen sociaal domein (GRD en GR DG&J), specifiek ontwikkelingen
inkomensondersteuning en Jeugdzorg;
o in Interbestuurlijk programma (IBP) zijn ambities opgenomen waar Rijk
en gemeenten samen aan meebetalen. Het Rijk wil mogelijk ambities
realiseren die gemeenten mede financieren uit het accres;
o vanaf 2020 de brede koppeling van de algemene uitkering aan de totale
rijksuitgaven én de overheveling van integratie uitkeringen naar de
algemene uitkering, waardoor de financiële kaders moeten worden
geactualiseerd (denk aan trap op, trap af, kader stellend rijksbudget voor
decentralisaties);
• (financiële) relatie groeiagenda/regionaal MJP en aandacht voor integrale
beleidsafstemming in relatie tot incidenteel beleid (GRD);
• Jeugdhulp en veilig thuis (GR DG&J);
• een(fors) positief jaarrekening resultaat (GRD, GR VRZHZ, en GR Kiltunnel);
• mogelijke gevolgen vanwege toekomstige gemeentelijke/provinciale
herindelingen voor de overige deelnemende gemeenten van Zuid-Holland
Zuid GR-en (GR DG&J, GR VRZHZ en GR OZHZ).
Alles overziend adviseren wij u derhalve een zienswijze in te dienen bij de GRD,
GR DG&J, GR VRZHZ en GR Kiltunnel. Voor de andere GR-en stellen we voor
geen separate zienswijze in te dienen.

3. Er zijn geen bijzonderheden bij deze GR-en die noodzaken tot het indienen van
een zienswijze.
We zetten een zienswijze in voor de echt bestuurlijk belangrijke punten.
Een zienswijze is niet voor bedrijfsvoerings- of uitvoeringsdetails. De
aanleiding om een zienswijze te uiten kan ontbreken als sprake is van (een
combinatie van) de volgende factoren:
• de GR levert een beperkte bijdrage aan gemeenschappelijke doelen (er is
meer sprake van een uitvoeringsorganisatie);
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• een kleine GR c.q. een beperkte begroting van een GR c.q. een klein aandeel
van Dordrecht in die begroting c.q. de bijdrage in de GR past binnen onze
geraamde begroting;
• beperkte/slinkende risico's binnen de GR, of bepaalde zorgen/
aandachtpunten uit het verleden zijn minder aan de orde (b.v. omdat de GR
er mee aan de slag is gegaan);
• een beperkt gemeentelijke rol/ zeggenschap van Dordrecht in de GR;
• geen tot nauwelijks mutaties in de gang van zaken van de GR en/of de
gemeentelijke lijn.
We adviseren u geen zienswijze in te dienen bij de GR OZHZ, GR Drechtwerk,
en GR Parkschap Biesbosch.
Kanttekeningen en risico's

a) De Jaarstukken van de GR-en hebben nog een voorlopige status.
Dit in verband met bijvoorbeeld een nog te ontvangen afrekening van derden
(b.v. Zorgkantoor), herverdeling van kosten of omdat de accountantscontrole
nog niet is afgerond.
De vaststelling van de Jaarstukken is aan het AB van de GR-en.
Uitzondering is er voor de Jaarstukken 2017 van de GR VRZHZ, deze zijn
vastgesteld in het AB van 12 april 2018. De bestemming van het
Jaarrekeningresultaat 2017 van de VRZHZ wordt aan u voor zienswijze
voorgelegd. De bestemming van het Jaarresultaat 2017 van de GR VRZHZ
wordt vastgesteld in het AB van 28 juni 2018.
b) Het AB van een GR hoeft de ingediende zienswijze niet over te nemen.
Het AB kan er voor kiezen (aspecten van) de zienswijze naast zich neer te
leggen. Zeker daar waar sprake is van veel indiende zienswijzen, is het soms
moeilijk voor een GR om de diverse zienswijze van eigenaren te verenigen.
Ook verliest een zienswijze aan kracht als jaren op rij dezelfde punten worden
ingebracht, terwijl sprake is van een meerjarig traject of ontwikkeling die tijd
vergt. Als een GR er al mee bezig is, of bewust van een bepaalde ontwikkeling,
hoeven we daar niet continu aan te herinneren.
Daarom attenderen we erop dat een zienswijze niet de enige vorm van sturing
is die u als raad heeft. U kunt ook de Dordtse gemeentelijk vertegenwoordigers
in de GR (wethouders die namens Dordrecht deelnemen aan het AB van de
GR-en, de burgemeester bij de GR VR en de Dordtse leden van het DSB en de
Dordtse raadsleden van de Drechtraad bij de GRD) verzoeken aan om zich voor
bepaalde punten hard te maken. Daarnaast heeft u als raad de mogelijkheid
om een verbonden partij periodiek, dus gedurende het jaar los van P&C
documenten/zienswijzen of specifieke beleidszaken, uit te nodigen voor een
gesprek.
c) De toegezonden begrotingen van de GR-en zijn mede vanwege de verkiezingen
over het algemeen beleidsarm.
Mogelijk volgt later nog invulling van beleid (b.v. vanwege raadsprogramma's
of rijksbeleid). Wanneer dat pas later wordt uitgewerkt mist u de gelegenheid
tot het indienen van een zienswijze. Dit betekent niet dat u daarom nu maar
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zekerheidshalve allerlei punten mee moet geven in een zienswijze. Ook hier
valt te denken dat u aan de Dordtse gemeentelijk vertegenwoordigers in de GR
zaken meegeeft om alert op te zijn. Bovendien kan het zo zijn dat de GR u nog
een geactualiseerde begroting ter zienswijze voorlegt.
Wel geven we aan dat als de beleidsaanpassingen of bijdragebijstelling pas
later (geactualiseerde begroting of anderzijds) duidelijk wordt, dan kan dat
ertoe leiden dat wij niet tijdig de middelen kunnen (of willen) vrijspelen in onze
begroting 2019 en dat zaken pas in de Bestuursrapportage 2019/
Kadernota 2020 integrale kunnen worden afgewogen.
Kosten en dekking

Bij het vaststellen van de jaarrekeningen en begrotingen van de GR-en in de AB's
worden ook de (wijzigingen) in de bijdrage van de gemeenten vastgesteld. Dat kan
een effect hebben op de gemeentelijke begroting. Voor zover sprake is van een
effect uit jaarrekening resultaten van GR-en:
- is dit meegenomen in onze jaarrekening als dat conform afspraken is zoals bij
resultaatbepaling en bij een nadelig (deel)resultaat;
- of wordt het (positieve) resultaat meegenomen in onze gemeentelijke
bestuursrapportage 2018 (na vaststelling van de stukken in de
AB's/Drechtraad).
De toegepaste indexatie van de GR-en in hun begrotingen is conform de gemaakte
financiële afspraken, en de budgettaire gevolgen zijn meegenomen in onze
Kaderbrief 2019 (nog vast te stellen). Het effect van de Geactualiseerde begroting
2018 GRD (lees structurele doorzetting van de groeiagenda) en daarmee de
effecten van de begroting 2019 GRD op onze begroting 2019 is ook in de
kaderbrief meegenomen. Net als de melding over het meerjarig positieve resultaat
van de GR Kiltunnel.
Op het brede sociaal domein doen zich een aantal positieve en negatieve
ontwikkelingen voor. Voorbeelden van de eerste categorie zijn de stijgende
verwachte vangnetuitkeringen op de bijstand en het voorlopig in stand blijven van
het huidige verdeelmodel Beschermd Wonen. Voorbeelden van de tweede categorie
zijn de stijgende uitgaven bij de Jeugdzorg en de verder afnemende rijksbudgetten
op de WSW/Participatiewet. Daarnaast heeft het rijk in de algemene uitkering
vanaf 2020 bedragen opgenomen voor stijgende cliëntaantallen en prijzen. In de
Begroting 2019 zullen we al deze ontwikkelingen verwerken in een actualisatie van
het financieel meerjarig perspectief. De verwachting op dit moment is dat de
positieve en negatieve ontwikkelingen binnen het brede sociale domein voor
Dordrecht elkaar ongeveer zullen compenseren.
Na besluitvorming in de AB's/Drechtraad volgt indien nodig bij onze
Begroting 2019 de verwerking van de bijstelling van onze gemeentelijke bijdrage.
De inhoudelijke ontwikkelingen die nog niet financieel zijn meegenomen in de
concept begroting 2019 van de GR-en, omdat ze pas later dit jaar volgen, zijn
uiteraard niet meegenomen in de Kaderbrief 2019. Deze zaken kunnen alleen
worden meegenomen in onze begroting 2019 als ze tijdig bekend zijn. Zaken die
nog niet bekend of uitgewerkt zijn kunnen niet worden verwerkt (dit uiteraard in
samenhang met de inhoudelijke afweging of u het ook wilt opnemen in de
begroting).
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Duurzaamheid

Geen opmerkingen/niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

De in uw raad van 29 mei vastgestelde zienswijze zullen verstuurd worden naar de
betreffende GR-en.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Vanwege de integrale afstemming beogen we altijd de zienswijzen van de GR-en in
een en dezelfde vergadering van het college, als ook van de raadscommissie
(meestal Bestuur en middelen, soms gecombineerd met commissie sociaal) te
behandelen. Dit jaar hebben we in het kader van efficiency daarom één gebundeld
integraal raadsvoorstel gemaakt.
We vragen aandacht voor de aanleverdata van de zienswijzen
Dit jaar hebben diverse GR-en verzocht om al uiterlijk begin juni de gemeentelijke
zienswijze te mogen ontvangen. Dit zodat ze tijdig de stukken voor de
AB/Drechtraad vergadering (en bij de GRD zelfs Drechtraad carrousel) kunnen
beoordelen en hun DB/DSB eventueel met reactie te kunnen laten komen.
Hoewel het naar voren trekken van data charmant is (de GR nemen de zienswijzen
serieus), moet ook de gemeente gelegenheid worden geboden om een gedegen
zienswijze op te kunnen stellen. Niet voor niets is juist wettelijk de termijn voor
het indienen van een zienswijze van 6 naar 8 weken gegaan. In het huidige traject
qua vergaderplanning (behandeling in het college van 8 mei, de commissie van
15 of 22 mei en de raad van 29 mei) wordt het 8 weken traject wel erg ingekort.
Het college verzoekt de (regio)griffie en AB's om in toekomst zowel lokaal
(vergaderschema raad) als regionaal bij de GR-en hier rekening mee houden bij
het inplannen van vergaderdata. Bijvoorbeeld door de Drechtraad carrousel (DB)
kort voor AB/Drechtraad te plannen en niet al een maand eerder.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- concept reactiebrief zienswijzen voor de GRD, GR DG&J, GR VRZHZ en
GR Kiltunnel;
- concept reactiebrief 'geen zienswijze’ richting de GR OZHZ, GR SDD,
GR Drechtwerk, en GR Parkschap Biesbosch.
- de aanbiedingsbrieven. Begrotingen 2019 en Jaarstukken 2017 van de GRD, de
GR DG&J, GR VR, GR OZHZ, GR Drechtwerk, GR Kiltunnel en GR Parkschap en
tevens de Perspectiefnota 2019 van de GRD.
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