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Samenvatting
Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt 

met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van de 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) over het jaar 2020. Deze 2e bestuursrapportage 
betreft de periode januari tot en met augustus 2020. In deze bestuursrapportage wordt op basis van 
de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de 
vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen 
werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2020, wordt bedoeld de 

begroting 2020 zoals vastgesteld door de Drechtraad op 7 juli 2020 (1e bestuursrapportage 2020 
GRD).

Aanvullende informatie voor het Drechtstedenbestuur
n.v.t.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Samenvatting

De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 9,0 miljoen ten opzichte van 1e bestuursrapportage 2020. 
Hiervan wordt circa € 15,7 miljoen door het Rijk gecompenseerd, de verlaging van de begroting in 
verband met de overheveling van de budgetten van de Groeiagenda (€ 4,1 miljoen) is voor 
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gemeenten budgettair neutraal. Het financieel effect voor gemeenten, per saldo € 2,6 miljoen (daling), 
bestaat uit de volgende posten:

Onderwerp

(bedragen x € 1 miljoen)

Stijging van de 
Gemeentelijke 
bijdragen

Rijksbijdrage/ 
budgettair 
neutraal

Financieel 
effect 
gemeenten

Toelichting

Groeiagenda
 Overheveling budget Groeiagenda 

naar de gemeente Dordrecht             - 2,9             - 2,9                   - pagina 22

 Formatie en overhead Groeiagenda 
e.a.             - 1,1             - 1,2               0,1 pagina 20

Regiogriffie
 Lagere loon- en organisatiekosten             - 0,1                   -             - 0,1 pagina 23
Bestaanszekerheid versterken
 Tozo 2          + 10,4          + 10,4                   - pagina 29
 Apparaat bestaanszekerheid 

versterken             - 1,2                   -             - 1,2 pagina 25/30

 Inkomensondersteuning            + 4,3            + 4,5             - 0,2 pagina 25/31
 Minimabeleid             - 1,2                   -             - 1,2 pagina 25/30
Ontwikkelen naar werk
 Apparaat ontwikkelen naar werk             - 1,0                   -             - 1,0 pagina 35
 Participatiebudget             - 0,2                   -             - 0,2 pagina 35
 Wsw            + 0,6            + 0,6                   - pagina 35
Zorgen voor ondersteuning
 Apparaat zorgen voor ondersteuning             - 0,1                   -             - 0,1 pagina 39
 HHO, hulpmiddelen, vervoer e.d.            + 0,9            + 0,3            + 0,6 pagina 39
Gemeentebelastingen
 Meerkosten P-lasten, inhuur B&B en 

lagere inkomsten invordering            + 0,6                   -            + 0,6 pagina 55

Totaal            + 9,0          + 11,6             - 2,6  

Toelichting

Deze 2e bestuursrapportage wordt begin oktober opgesteld. De coronacrisis en de 
beheersmaatregelen hebben een groot effect op de samenleving en de economie. Bij de GRD is dat 

met name zichtbaar bij de sociale dienst en gemeentebelastingen. In de 1e bestuursrapportage is een 
eerste financieel effect voor 2020 geschetst. Ontwikkelingen en vooruitzichten waren echter nog 

uiterst onzeker, zodat een stabiele, betrouwbare prognose bij de 1e bestuursrapportage nog niet 
mogelijk was. Afgesproken is dat de Drechtraad regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de 
inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, waar nodig met een voorstel voor de wijziging van de 

begroting. In deze 2e bestuursrapportage volgt een geactualiseerd beeld, inclusief en indien mogelijk, 
voorstellen voor wijziging van de begroting. Als dat het geval is, worden er begrotingswijzigingen 
voorgesteld. Zo nee, dan zijn de risico's in verband met corona die een materiële invloed op de 
financiële positie voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 
opgenomen in de risicoparagraaf, zie onder 1.5 'Risico's'. In paragraaf 1.6 'COVID-19 effecten' en 
hoofdstuk 2 'Programma's' worden voor elke GRD-dochter effecten en risico's beschreven.

Doorkijk naar 2021
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Het is evident dat de coronacrisis en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, zijn weerslag laat 

zien in deze  2e bestuursrapportage. Omstandigheden veranderen razendsnel. Wat gisteren 
onmogelijk leek is vandaag achterhaald. De bestaanszekerheid van onze inwoners komt, door de 
aanhoudende coronacrisis, steeds verder onder druk te staan. Landelijke voorspellingen, onder meer 
van het CPB, zijn niet hoopgevend. Het CPB voorspelt, ondanks het extra steunpakket van het Rijk, in 
de augustusraming 2020-2021 en de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021, een aanzienlijke 
daling van de economische groei in elk scenario. Dit leidt tot een stijging van de werkloosheid en de 
bijstand, een daling van de koopkracht en heeft dus gevolgen voor de raming van de kosten van de 
opgaven Bestaanszekerheid en Ontwikkelen naar Werk. Tegelijkertijd vindt er een geleidelijke afbouw 
van de coronasteunmaatregelen plaats vanuit de rijksoverheid. In hoeverre de extra kosten in 2021 
zullen worden gecompenseerd door het kabinet is nog niet duidelijk. Daarom wordt, vanuit financiële 
optiek, het advies gegeven om de middelen vanuit deze bestuursrapportage te reserveren voor 2021.

Risicobeheersing

Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRD 
aan de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele 
inventarisatie van risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor 
de risico's wordt georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen, Drechtraad 3 juli 2018). De GRD beschikt zelf niet over weerstandsvermogen 
in de vorm van reserves. Dit betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien 
naar de gemeenten. Bij tekorten of negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende 
gemeentelijke bijdrage.

 

De inventarisatie van de risico's bij deze 2e bestuursrapportage laat zien dat de openstaande risico's 

ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2020 met € 3,3 miljoen zijn afgenomen. De positieve 
risico's (kansen) zijn gelijk gebleven.

 

Bureau Drechtsteden

Per 2 juni jl. is het nieuwe hoofd Bureau Drechtsteden gestart met een ontwikkelopdracht voor het 
bureau als geheel (rol en opdracht voor de GRD) en voor de medewerkers individueel. In grote lijnen 
komt het er op neer dat het Bureau zich heroriënteert op de opdracht binnen de GRD na overheveling 
van de Groeiagenda naar Dordrecht en na overheveling van het CIO naar het SCD. Tegelijkertijd 
gebeurt dit in afwachting van de besluitvorming van de governance-discussies in de colleges en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor het Bureau.

 

Binnen de GRD werken we aan verdere professionalisering door onder meer beleid te formuleren ter 
attentie van onze digitale veiligheid. Ook de aanbevelingen vanuit de jaarrapportage van de 
functionaris gegevensbescherming, de implementatie van KZA en het nieuw geformuleerde 
privacybeleid dragen hieraan bij. We ontwikkelen tevens beleid rondom grootschalig thuiswerken en 
onderzoeken de consequenties hiervan voor ons huisvestingsbeleid.

 



Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2020 GRD

4/81

Ter attentie van de externe betrekkingen wordt bekeken hoe binnen ZHZ slimme combinaties kunnen 
worden gemaakt en aansluiting kan worden gezocht met de provinciale groeiagenda. De Regiodeals 
bieden hier goede aanknopingspunten. Ook wordt gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe 
kernboodschappen en een nieuwe visuele identiteit voor de regio.

 

Nu de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie nagenoeg 
door alle zeven Drechtsteden gemeenten akkoord is bevonden, is dit voldoende basis van begroting 

van de GRD aan te passen. In deze 2e burap is een begrotingswijziging opgenomen om de materiële 
en personele budgetten van de Groeiagenda uit de begroting van de GRD te halen. Ook is er 
besluitvorming opgenomen om de overige uitvoeringstaken uit het ruimtelijke economische domein 
over te hevelen naar de gemeente Dordrecht. Bij het programma Beleid en Bestuur is dit toegelicht.

 

Sociale Dienst Drechtsteden

Maatschappelijke Opgave: Bestaanszekerheid versterken

Begin 2020 heeft de SDD een eindstand december 2020 van afgerond 6.200 uitkeringsdossiers 
geprognotiseerd en daarmee een lichte daling op de bijstand voorspeld. Deze geprognotiseerde 
daling werd ondersteund door de hoogconjunctuur gekoppeld aan de voorspellingen van het CPB, 
vertaald naar de ambitie van de SDD. Per 31 augustus bedraagt het aantal uitkeringsdossiers 6.401 
en zal naar verwachting dit jaar stijgen tot 6.700 dossiers. Een afwijking van 8,1%. Deze afwijking is in 
zijn geheel toe te schrijven aan de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie. De 
kosten als gevolg van deze groei bedragen dit jaar € 5,5 miljoen. Het kabinet heeft in september 
besloten om deze kosten te compenseren door de BUIG vergoeding te verhogen (landelijk € 400 
miljoen). Voor nu kan daarmee de kostenstijging op Drechtstedelijk niveau worden opgevangen en 
daalt het geprognotiseerde tekort op de BUIG met € 0,2 miljoen. De prognose van de stijging van het 

aantal uitkeringsgerechtigden in het 4e kwartaal is vooral afhankelijk van de gevolgen van de tweede 
coronagolf. Gezien die onzekerheid, en de mogelijke financiële consequenties voor gemeenten, zal in 
de tweede helft van november worden nagegaan of de prognose moet worden aangepast. Zonodig 
ontvangt de Drechtraad dan een aangepast voorstel.

 

Minimavoorzieningen

Voor wat betreft het bereik van het SMS Kinderfonds ziet de SDD een daling van 15% en een 
financiële onderuitnutting van 29% in vergelijking met 2019. Het aantal bereikte kinderen bedroeg in 
2019 5.048, de uitgaven waren € 2 miljoen. Deze daling in 2020 is vooral het gevolg van de lockdown. 
Hierdoor konden schoolreisjes, sportactiviteiten, muzieklessen, toneel en vele andere activiteiten niet 
doorgaan. Wel zijn er aan kinderen 147 laptops verstrekt die zij nodig hadden om tijdens de lockdown 
thuisonderwijs te kunnen volgen. De kosten daarvan zijn vanuit een separate subsidie gefinancierd en 
drukken niet op het budget SMS Kinderfonds.

 

Persoonlijk Minima Budget (PMB)

Dit jaar wordt er vooralsnog minder een beroep gedaan op het PMB. De reden daarvoor ligt 
waarschijnlijk in een vermindering van klantcontact tijdens de lockdown. De verwachting is dan ook, 
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nu reguliere dienstverlening weer zoveel als mogelijk wordt opgestart, dat het beroep op het PMB het 
komend kwartaal zal toenemen, maar uiteindelijk zal achterblijven op de prognose en het begrote 
bedrag niet volledig zal worden benut.

 

Schuldhulpverlening

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening blijft achter op de prognose (per 1 september 732 
trajecten op een norm van 1.200 per jaar). Dit lijkt vooral een gevolg van de coulantere opstelling van 
schuldeisers tijdens de lockdown periode. Ook het gegeven dat belangrijke verwijzers, zoals de 
wijkteams, tijdens de lockdown periode beperkter bereikbaar waren of hun fysieke loket tijdelijk 
moesten sluiten, is waarschijnlijk van invloed geweest op het aantal nieuwe aanmeldingen. Nu de 
lockdown is beëindigd, zullen naar verwachting doorverwijzingen vanuit wijkteams en andere 
ketenpartners weer gaan toenemen. Het zal echter nog wel enkele maanden duren voordat het aantal 
aanmeldingen weer op het niveau is van voor de lockdown. Voor schuldhulpverlening geldt in zijn 
algemeenheid dat de gevolgen van een crisis zich pas op een later tijdstip manifesteren. Het aantal 
mensen dat als gevolg van deze crisis in de financiële problemen komt en (razendsnel) 
schuldenposities gaat opbouwen, zal naar verwachting in 2021 en de jaren daarna fors toenemen. De 
Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening die per 2021 van kracht wordt, heeft dan ook als opdracht om 
vroegsignalering ter voorkoming van stapeling van financiële problematiek bij burgers goed te regelen. 
Wij hebben de verplichting om te rapporteren over de kwaliteit en de wachttijd van stabilisatie- en 
schuldhulpverleningstrajecten. Als gevolg van de daling van het aantal aanmeldingen is er ook een 
daling in het aantal opgestarte trajecten. De wachttijd voor dergelijke trajecten ligt binnen de gestelde 
norm. De kwaliteitseis is behaald.

 

Afwijkende dienstverlening als gevolg van de coronacrisis

Financiële ondersteuning aan voedselbanken en het Doorbraakbudget

Aan het begin van de crisis leek er een behoefte te ontstaan om burgers financieel te ondersteunen 
wanneer zij als gevolg van de lockdown direct in broodnood zouden komen. Om die reden is er een 
zogenaamd Doorbraakbudget gevormd en is aan voedselbanken een financieel vangnet toegezegd 
wanneer er onvoldoende aanvoer zou zijn van levensmiddelen om fatsoenlijke 
levensmiddelenpakketten te kunnen (blijven) samenstellen. Van beide regelingen is maar beperkt 
gebruik gemaakt. Deze budgetten blijven voor de rest van het jaar beschikbaar, mocht zich een 
tweede lockdown voordoen.

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het Rijk heeft vanaf het begin van de crisis direct steunpakketten ter beschikking gesteld om burgers 
en bedrijven financieel te kunnen ondersteunen. Voor gemeenten betrof dat vooral de zogenaamde 
Tozo-regeling, waarmee kleine zelfstandigen kunnen worden ondersteund in de kosten van 
levensonderhoud op het niveau van bijstand.

 

Het bereik van deze regeling in de Drechtsteden betrof bij aanvang zo’n 4.600 burgers, voornamelijk 
zzp'ers. Lopende het jaar zijn er met de verlengingen (Tozo-2 en nu ook Tozo-3) meer beperkende 
voorwaarden gesteld, waardoor het aantal zzp'ers die er nu aanspraak op kan maken is teruggelopen 
naar zo’n 900 tot 1.100. Tozo-3 loopt door tot juli 2021. Deze regeling behelst intussen meer dan 
alleen inkomensondersteuning. Het Rijk financiert het komend jaar ook uitdrukkelijk trajecten die 
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mensen begeleidt naar (nieuw) werk en voorziet in de te verwachten groei van schuldhulpverlening. 
De SDD bereidt in het laatste kwartaal van dit jaar deze nieuwe en aanvullende dienstverlening voor 
en verwacht implementatie hiervan medio december. Daarmee zal niet alleen de dienstverlening van 
de SDD uitbreiden, maar ook het aantal medewerkers die deze dienstverlening moet uitvoeren, neemt 
toe. We zien nu al dat er een forse inhuurformatie nodig is om de Tozo 1, 2 en 3 uit te kunnen blijven 
voeren. De kosten voor deze dienstverlening worden door het Rijk op basis van realisatie vergoed.

 

Totaal zijn er 5.751 aanvragen uitgekeerd voor een bedrag van € 16,1 miljoen. Het voorschot vanuit 
het kabinet is op dit moment voldoende. De daadwerkelijke afrekening van de Tozo-gelden met het 
Rijk gebeurt einde boekjaar op basis van werkelijke uitgaven en loopt daarmee een eigen financieel 
spoor.

 

Maatschappelijk opgave: Ontwikkelen naar Werk

Uitstroom

Dit jaar zijn er tot nu toe 821 inwoners uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 422 naar werk. In 2019 
was dit respectievelijk 1.215 en 730. Deze afwijking is direct het gevolg van de economische crisis. 
Tijdens de lockdown is er veel minder (direct) klantcontact geweest, waardoor zowel de ontwikkeling 
als bemiddeling naar werk lastig is geweest. Zo zijn ook de activiteiten binnen PERSPCT tijdelijk 
stilgelegd. Daarnaast is de instroom toegenomen (1.004 ten opzichte van 935 in 2019), omdat 
mensen werkzaam in crisisgevoelige sectoren ondanks de steunmaatregelen van het Rijk hun baan 
zijn verloren. Het betreft dan vooral flexwerkers, tijdelijke arbeidskrachten, jongeren en kwetsbare 
medewerkers met een verminderde loonwaarde die ondersteund worden met loonkostensubsidie, 
begeleiding en jobcoaching.

 

Daarnaast is de weg naar werk moeilijker geworden. De recessie en als gevolg de verslechterde 
arbeidsmarkt is hier debet aan. De komende tijd zet de SDD dan ook vol in een strategische 
samenwerking met UWV en andere strategische partners, om ondanks de verslechterde situatie, toch 
zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Nieuwe arbeidskansen in kansrijke 
sectoren worden daartoe verkend en PERSPCT is inmiddels weer opgestart. Binnen PERSPCT 
worden nieuwe ontwikkellijnen (onder andere voor de Tozo doelgroep) ontwikkeld, de samenwerking 
met UWV in de Max WW aanpak wordt geïntensiveerd en er wordt met ontwikkelbedrijven als 
Opnieuw & Co en Stroomlijn samen met opleiders verder gewerkt aan het vergroten en verbreden van 
ons netwerk. Naast het bevorderen van uitstroom zetten we ook vol in op preventie. We houden nauw 
contact met een groot aantal bedrijven in de Drechtsteden (700) en geplaatsten en zetten in op 
begeleiding van werk naar werk, wanneer ontslag dreigt.

 

Maatschappelijke opgave: Zorgen voor ondersteuning

Ook binnen deze opgave is er sprake van een afwijkend beeld ten opzichte van de prognose 2020. 
Hoewel de dienstverlening binnen deze opgave minder gevoelig is voor economische en 
conjuncturele ontwikkelingen, heeft de coronacrisis en dan met name de lockdown periode en de 1,5 
meter samenleving (grote) invloed (gehad) op de omvang en de invulling van dienstverlening.
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Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals de (dubbele) vergrijzing, extramuralisering en 
ambulantisering, samen met de keuze van het Rijk om een abonnementstarief in te voeren voor een 
aantal WMO voorzieningen van invloed op de omvang en de kosten van deze opgave.

 

Tijdens de lockdown daalde het aantal meldingen en aanvragen sterk. Daarnaast viel de geïndiceerde 
dienstverlening (huishoudelijke ondersteuning, Individuele Begeleiding, doelgroepenvervoer, 
Dagbesteding, participatieplekken), deels stil of werd deze afgeschaald.

 

Bij de meer klassieke voorzieningen die eenmalig op maat worden verstrekt, zoals rolstoelen, 
scootmobielen en woningaanpassingen, zien we geen afwijkend beeld. Na de lockdown en als gevolg 
van de toenemende bewegingsvrijheid in de samenleving, is er een geleidelijk herstel. Wat betreft de 
feitelijke dienstverlening (aan geïndiceerde cliënten), zit de dienstverlening aan het einde van de 
eerste 8 maanden nog niet helemaal op het niveau van vóór de lockdown. Dit geldt met name voor 
dagbesteding (-/- 20%) en collectief vervoer (-/- 50%). Voor dagbesteding geldt dat aanbieders 
aangeven dat het volume ook niet op het oude niveau kan komen, zolang de 1,5 meter richtlijn van 
toepassing blijft. Door deze richtlijn heeft men de groepsgrootte namelijk fors moeten inperken 
waardoor men minder mensen kan bedienen. Dit heeft als gevolg dat een deel van de cliënten minder 
dagdelen gebruik kan maken van de dagbesteding dan voor corona het geval was en dat een aantal 
aanbieders inmiddels een wachtlijst hanteert voor nieuwe cliënten.

 

Ondanks de terugval in de omvang van dienstverlening (en daarmee een tijdelijke breuk in de 
groeitrend), ligt de omvang van het aantal cliënten en de kosten ervan over de breedte genomen niet 
lager dan waarmee ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 rekening werd gehouden. Dat de 
kosten niet lager zijn komt doordat zorgaanbieders tot 1 juli financieel zijn gecompenseerd, ondanks 
dat dienstverlening niet of maar gedeeltelijk is verleend.

 

Wanneer voor opgave Zorgen voor Ondersteuning de groeiontwikkeling in dit jaar wordt 
doorgetrokken naar de begroting 2021, dan is vooralsnog het beeld dat volgend jaar het vastgestelde 
budget niet wordt overschreden. Op dit moment is de groei 2020 lager dan waarmee bij het opstellen 
van de primaire begroting 2021 rekening is gehouden. Hoe de groei zich feitelijk ontwikkelt, is mede 
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende 
normalisering van de zorgverlening.

 

Afwijkende dienstverlening als gevolg van de coronacrisis

#SDDHelpt

Tijdens de lockdown heeft de SDD geïnvesteerd in hulpverlening die nodig was als gevolg van de 
vraag die voornamelijk ontstond door bewegingsvrijheid beperkingen van (oudere) mensen. Die vraag 
is in het netwerk van hulpverlening breed opgepakt en gecoördineerd.

 

 

Ingenieursbureau Drechtsteden
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Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, de aanbesteding en 
de realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en 
lokale/ regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor 
gemeenten richting marktpartijen. Het IBD is een publieke organisatie en komt op voor de publieke 
belangen van de eigenaren.

 

Samen met de eigenaren zijn, in 2017, de contouren voor het volgende ondernemingsplan benoemd. 
Dit Ondernemingsplan 2018-2020 beschrijft de ontwikkelrichting van het IBD voor de komende jaren. 

 

Het werken bij een (publiek) ingenieursbureau is continu aan verandering onderhevig. Het digitaal 
werken, tekeningen samenstellen, ontwerpen in drie – of vier dimensies, modelleren samen met 
burgers en stakeholders zijn ontwikkelingen die de komende jaren een grote vlucht zullen nemen. 
Grote sociale en technologische veranderingen zullen het ingenieurswerk sterk veranderen. Zowel de 
impact van nieuwe technologie, als de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt, zal niet aan het IBD 
voorbij gaan. Belangrijke ontwikkelingen voor het IBD zijn:

 Omgang met burgers;
 Circulaire economie en klimaatadaptatie;
 Drie dimensionaal ontwerpen, tekenen en modelleren;
 Automatisering, ICT, opendata en sensor netwerken;
 Personeel: van externe naar interne flexibiliteit;
 Duurzame inzetbaarheid medewerkers.

 

Ook het IBD ondervindt de effecten van het coronavirus. Bij de afkondiging van de maatregelen door 
de overheid was de benodigde ICT-structuur reeds aanwezig en mede met behulp van MS teams en 
WhatsApp, zijn de belangrijkste overlegstructuren in tact gebleven. Elke week spreekt met MT met de 
projectregisseurs en twee maal per week spreekt met MT elkaar om de continuïteit van het IBD te 
waarborgen. 

 

Tevens is aandacht voor een goede werkverdeling en continuïteit aan productiviteit van de teamleden. 
Wellicht zorgt deze wijze van werken voor wat inefficiënties en opstartproblemen. In deze periode is 
aandacht voor ons immateriële kapitaal erg belangrijk. Onze collega's missen de sociale contacten. 
Hier is vanuit het MT en binnen de teams aandacht voor door elkaar meer bewust met video 
conferences te benaderen in plaats van per e-mail en het verstrekken van een blijk van waardering.

 

 

Servicecentrum Drechtsteden

Voorgesteld wordt om de begroting van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) met per saldo € 
3.957.000 aan te passen (te verhogen). Het saldo van deze bijstelling wordt veroorzaakt door extra 
dienstverlening van het SCD aan haar klanten. Voor deze extra dienstverlening worden extra kosten 
gemaakt welke vervolgens volledig worden gedekt door extra inkomsten.
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Financiële prognose SCD 2020

In het kader van ICT Verandert! zijn de budgetten voor ICT 'afgezonderd' voor de ICT-transitie. Om die 
reden wordt dan ook het resultaat van het Servicecentrum Drechtsteden gesplitst in:

1. Resultaat exploitatie exclusief ICT;
2. Resultaat exploitatie ICT.

Op basis van de inzichten en inschattingen in het 2e kwartaal 2020 verwacht het SCD aan het eind 
van het jaar een klein positief exploitatiesaldo (exclusief ICT) van circa € 150.000 over 2020, 
veroorzaakt door tijdelijke onderbesteding in verband met corona op de materiële budgetten. 

 

De opgelegde taakstellingen CIO-office (€ 100.000) en de efficiencymaatregelen voor 2020 (€ 
100.000) zijn gerealiseerd. De taakstelling 2020 (€ 300.000) van basisdienstverlening naar 
aanvullende dienstverlening is op een andere wijze in 2020 gerealiseerd.

 

De vrijgevallen kapitaallasten van € 2,1 miljoen worden ingezet voor het programma ICT Verandert! en 
de realisatie van het jaarplan 2020 (zie ook pagina 48). Op basis van de huidige inzichten verwacht 
het SCD voor 2020 de taakstelling van € 717.000 in het programma ICT Verandert! slechts 
gedeeltelijk te kunnen realiseren. Het risico is dat de taakstelling niet geheel wordt gerealiseerd, is 
gekwantificeerd op 50%.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en het Onderzoekcentrum 
Drechtsteden

Gemeentebelastingen en Basisinformatie (GBD) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 
vallen onder dezelfde directie en worden door één managementteam aangestuurd.

 

Zoals reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020 heeft de COVID-19 uitbraak op verschillende 
onderdelen van de begroting 2020 van GBD/OCD aanmerkelijke impact. De belastingopbrengsten van 
de deelnemende gemeenten staan onder grote druk. Dat betekent meer alertheid en inzet op 
aanslagverzending en invordering. Het is daarbij alle hens aan dek.

 

Het OCD heeft een belangrijke rol voor het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten van de 
virusuitbraak (coronamonitor). Voor de werkzaamheden voor de coronamonitor is er tijdelijk personeel 
van de GBD ingezet bij het OCD. Vervolgens heeft de GBD personeel moeten inhuren, hiervoor wordt 
€ 80.000 begroot. GBD/OCD beschouwt dit als een extra last voor het belastingdomein, die gedekt 
moet worden uit extra baten van het OCD. De laatste cijfers geven echter aan dat inkomsten van het 

OCD onvoldoende dekking geven om dit te realiseren. In de 1e bestuursrapportage werd reeds als 
risico gemeld dat de werkelijke inkomsten achter kunnen blijven op de begrote inkomsten.
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Een tweede zorg is de toenemende stroom aan WOZ-bezwaarschriften. De oproep van de 
zogenaamde no cure, no pay-bureaus (NCNP-bureaus) aan woningeigenaren en bedrijven 'gratis' in 
bezwaar te gaan, levert een aanzienlijk hogere inzet van de organisatie. Daarnaast zijn de claims die 
deze bureaus doen op de vergoeding van proceskosten aanzienlijk. In het laatste kwartaal 2019 heeft 
dit geleid tot een onvoorziene lastenpost. Zonder maatregelen van de wetgever moeten we ervan uit 
gaan dat dit een structureel effect heeft op de begroting. Omdat we zien dat niet alleen het aantal 
bezwaarschriften toeneemt, maar ook het aantal bureaus, willen wij hier nog een aanzienlijk hoog 

risico melden. Voor de proceskosten en de benodigde personele inzet hebben wij in de 1e 
bestuursrapportage 2020 reeds een risico gemeld. Dit risico is op dit moment nog niet exact te 

kwantificeren. Dit hangt samen met de claims die de NCNP-bureaus nog in het 4e kwartaal zullen 

doen. Vanwege extra middelen op grond van de 1e bestuursrapportage is dit risico bijgesteld naar € 
500.000. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid) is een onderzoek getart naar deze praktijken.

Voor de personeelsbegroting van het GBD/OCD is geen automatische toevoeging (cao ca.) voorzien. 
De daadwerkelijk kosten worden afgezet tegen de begrote kosten, op grond van de toegestane 
formatie. Op basis van de berekeningen van het SCD is een toevoeging van € 375.000 ten opzichte 
van de begrote personeelslasten nodig.

 

Ten slotte verwacht GBD/OCD dit jaar een afname van € 100.000 van de inkomsten uit aanmaningen 
en dwangbevelen als gevolg van de COVID-uitbraak.

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen zijn in de bijlage opgenomen.

 Beoogd resultaat
n.v.t.

 Argumenten
Zie tekst onder aanleiding.

 Kanttekeningen
n.v.t.

Consequenties

 Financiële consequenties
De 2e bestuursrapportage 2020 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
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Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

Verdere procedure en uitvoering
Geen bijzonderheden.

Onderliggende stukken
1. Begrotingswijzigingen.pdf
2. 2e burap 2020 versie 19-11-2020.pdf
3. Ontwerpbesluit 2e burap 2020 DR 1 dec 2020.pdf



Begrotingswijzigingen 
In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma 
weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief 
bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde 
begrotingswijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of 
de wijziging consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is. 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

Lasten Baten

Beleid en bestuur 4.016-        4.016-        

Groeiagenda 2019         2.900-         2.900-

De ondertekening van de Uitwerkovereenkomst 

samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie 

tussen de zeven Drechtsteden-gemeenten is nagenoeg  

afgerond. Hierdoor kan nu de begroting van de GRD 

aangepast worden.

S Gemeenten

B&B, personeel Groeiagenda 1.242-        1.242-        

In de programmabegroting van BDR is budget 

opgenomen van de werkzaamheden rondom de 

Groeiagenda. Nu de ondertekening van de 

Uitwerkingsovereenkomst afgerond is, wordt de 

begroting met dit bedrag verlaagd. 

S Gemeenten

B&B, ondersteuning 

functionaris 

gegevensbescherming

30             30             

Voor de FG is ondersteuning ingehuurd als gevolg van 

extra werkzaamheden rondom het adviseren over 

uitgebreide risicobeoordelingen op het gebied van 

Privacy (DPIA) en Privacy rapportages.

I Gemeenten

B&B, personeel 70             70             

In de afgelopen maanden is in beperkte mate vacatures 

ingevuld bij Bureau Drechtsteden. Dit als gevolg van de 

verandering in de organisatie. Voor de uitvoering van de 

reguliere  werkzaamheden wordt extra capaciteit 

ingehuurd.

I Gemeenten

B&B, afrekening MKB 

katalysatorfonds
             24- 24-             

Nu de regeling geëindigd is, is de financiële stand van 

zaken opgemaakt. Het blijkt dat € 24.000 niet benut is. 

Dit bedrag wordt aan de gemeenten terugbetaald.

I Gemeenten

B&B, Waterbus              50 50             

Jaarlijks wordt de Drechtsteden bijdrage (achteraf 

aanvullend) geïndexeerd door de Provincie Zuid-

Holland.

S Gemeenten

             50- 50-             lagere lasten a.g.v. o.a. het niet invullen van vacature. I Gemeenten

Sociale Dienst 11.117      11.117      

Werk & Inkomen 14.361      14.261      

Inkomensondersteuning 10.373      10.373      Voorschot Rijksvergoeding Tozo 2. I Gemeenten

Inkomensondersteuning 3.674        3.674        
Mutatie inkomensondersteuning o.b.v. definitieve 

budgetten BUIG.
I Gemeenten

Participatie 295-           395-           
Aanpassingen participatie (zoals detacheren en project 

kinderopvang).
I Gemeenten

Wsw 609           609           Aanpassing meicirculaire 2020. I Gemeenten

Minimabeleid 1.116-        1.116-        

Minimabeleid 1.091-        1.091-        Lagere lasten a.g.v. onderbesteding. I Gemeenten

Maatwerkvz. Inkomenssteun 25-             25-             Lagere lasten a.g.v. onderbesteding. I Gemeenten

Wmo 41-            41-            

Huishoudelijke onderst. 770           770           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Hulpmiddelen 734           734           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Vervoer 358           358           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Begeleiding en kortdurend 

verblijf
1.903-        1.903-        

Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Apparaatskosten 2.088-        1.988-        

2.342-        1.988-        
Aanpassingen participatie (zoals detacheren en project 

kinderopvang) en impact op kosten i.v.m. corona.
I Gemeenten

254           -            Impact op kosten i.v.m. corona I Gemeenten

Bedrijfsvoering 4.412        4.412        

Servicecentrum 3.957        3.957        

Extra dienstverlening 3.957        3.957        Hogere lasten en baten door extra dienstverlening. I DVO's

Belastingdienst 455          455          

375           375           Hogere P-lasten S Gemeenten

80             80             Vervanging capaciteit B&B I Gemeenten

100-           Vermindering inkomsten invordering I

100           
Aanvullende bijdragen gemeenten wegens vermindering 

inkomsten invordering
I Gemeenten

Totaal 11.463      11.463      

Toelichting GemeentenS/I 
Begroting

Regiogriffie
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1. Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is in 2006 opgericht om samen te werken aan een 
krachtige regio. Binnen de Drechtsteden werken zeven gemeenten op een vernieuwende manier 
samen. Dat doen we onder het motto ‘Samen stad aan het water’. We maken regionaal beleid en 
voeren dat beleid regionaal uit, daar waar dat handig is. Daarnaast blijven we eigen lokale keuzes 
maken. Zo benutten we het beste van beide. 
 
Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt 
met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden (GRD) over het jaar 2020. Deze 2e bestuursrapportage betreft de periode 
januari tot en met augustus 2020. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die 
periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting 
worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt 
een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen. 
 
Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2020, wordt bedoeld de 
begroting zoals vastgesteld door de Drechtraad op 7 juli 2020 (1e bestuursrapportage 2020 GRD). 
 
 

1.1 Algemeen beeld 
Coronacrisis 
Deze 2e bestuursrapportage wordt begin oktober opgesteld. De coronacrisis en de 
beheersmaatregelen hebben een groot effect op de samenleving en de economie. Bij de GRD is dat 
met name zichtbaar bij de sociale dienst en gemeentebelastingen. In de 1e bestuursrapportage is een 
eerste financieel effect voor 2020 geschetst. Ontwikkelingen en vooruitzichten waren echter nog 
uiterst onzeker, zodat een stabiele, betrouwbare prognose bij de 1e bestuursrapportage nog niet 
mogelijk was. Afgesproken is dat de Drechtraad regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de 
inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, waar nodig met een voorstel voor de wijziging van de 
begroting. In deze 2e bestuursrapportage volgt een geactualiseerd beeld, inclusief en indien mogelijk, 
voorstellen voor wijziging van de begroting. Als dat het geval is, worden er begrotingswijzigingen 
voorgesteld. Zo nee, dan zijn de risico's in verband met corona die een materiële invloed op de 
financiële positie voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 
opgenomen in de risicoparagraaf, zie onder 1.5 'Risico's'. In paragraaf 1.6 'COVID-19 effecten' en 
hoofdstuk 2 'Programma's' worden voor elke GRD-dochter effecten en risico's beschreven. 
 
Risicobeheersing 
Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRD 
aan de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele 
inventarisatie van risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor 
de risico's wordt georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen, Drechtraad 3 juli 2018). De GRD beschikt zelf niet over weerstandsvermogen 
in de vorm van reserves. Dit betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien 
naar de gemeenten. Bij tekorten of negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende 
gemeentelijke bijdrage. 
 
De inventarisatie van de risico's bij deze 2e bestuursrapportage laat zien dat de openstaande risico's 
ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2020 met € 3,3 miljoen zijn afgenomen. De positieve 
risico's (kansen) zijn gelijk gebleven. 
 
Gemeentelijke bijdragen 
De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 9,0 miljoen ten opzichte van 1e bestuursrapportage 2020. 
Hiervan wordt circa € 15,7 miljoen door het Rijk gecompenseerd1, de verlaging van de begroting in 
verband met de overheveling van de budgetten van de Groeiagenda (€ 4,1 miljoen) is voor 
gemeenten budgettair neutraal. Het financieel effect voor gemeenten, per saldo € 2,6 miljoen (daling), 
bestaat uit de volgende posten: 
  

                                                      
1 € 14,4 miljoen (Tozo 2 € 10,4 miljoen, BUIG-budgetten € 3,8 miljoen en compensatie eigen bijdrage Wmo € 0,3 miljoen) plus 
vangnetuitkering € 0,7 miljoen en Wsw-subsidie € 0,6 miljoen. 
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(bedragen x € 1 miljoen) 
Onderwerp 
 

Stijging van de 
Gemeentelijke 

bijdragen 

Rijksbijdrage/ 
budgettair 
neutraal 

Financieel 
effect 

gemeenten 

Toelichting 

Groeiagenda 

 Overheveling budget Groeiagenda naar de 
gemeente Dordrecht 

 - 2,9  - 2,9  - pagina 22 

 Formatie en overhead Groeiagenda e.a.  - 1,1  - 1,2  0,1 pagina 20 

Regiogriffie 

 Lagere loon- en organisatiekosten   - 0,1  -  - 0,1 pagina 23 

Bestaanszekerheid versterken 

 Tozo 2  + 10,4  + 10,4  - pagina 29 

 Apparaat bestaanszekerheid versterken  - 1,2  -  - 1,2 pagina 25/30 

 Inkomensondersteuning  + 4,3  + 4,5  - 0,2 pagina 25/31 

 Minimabeleid  - 1,2  -  - 1,2 pagina 25/30 

Ontwikkelen naar werk 

 Apparaat ontwikkelen naar werk  - 1,0  -  - 1,0 pagina 35 

 Participatiebudget  - 0,2  -  - 0,2 pagina 35 

 Wsw  + 0,6  + 0,6  - pagina 35 

Zorgen voor ondersteuning 

 Apparaat zorgen voor ondersteuning  - 0,1  -  - 0,1 pagina 39 

 HHO, hulpmiddelen, vervoer e.d.  + 0,9  + 0,3  + 0,6 pagina 39 

Gemeentebelastingen 

 Meerkosten P-lasten, inhuur B&B en lagere 
inkomsten invordering 

 + 0,6  -  + 0,6 pagina 55 

Totaal  + 9,0  + 11,6  - 2,6  

In de bijlagen 2, 3 en 4 is het overzicht van de bijdragen per gemeente opgenomen. 
 
In paragraaf 1.4 worden de begrotingswijzigingen per programma weergegeven, in paragraaf 1.5 zijn 
de risico's opgenomen. In deze 2e bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per 
programma, waarbij wij onder andere aangeven welke afwijkingen worden verwacht voor 2020. 
Hieronder wordt per programmaonderdeel eerst een inhoudelijke samenvatting gegeven. 
 
 

PROGRAMMA BELEID EN BESTUUR 
 
Bureau Drechtsteden 
Per 2 juni jl. is het nieuwe hoofd Bureau Drechtsteden gestart met een ontwikkelopdracht voor het 
bureau als geheel (rol en opdracht voor de GRD) en voor de medewerkers individueel. In grote lijnen 
komt het er op neer dat het Bureau zich heroriënteert op de opdracht binnen de GRD na overheveling 
van de Groeiagenda naar Dordrecht en na overheveling van het CIO naar het SCD. Tegelijkertijd 
gebeurt dit in afwachting van de besluitvorming van de governance-discussies in de colleges en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor het Bureau. 
 
Binnen de GRD werken we aan verdere professionalisering door onder meer beleid te formuleren ter 
attentie van onze digitale veiligheid. Ook de aanbevelingen vanuit de jaarrapportage van de 
functionaris gegevensbescherming, de implementatie van KZA en het nieuw geformuleerde 
privacybeleid dragen hieraan bij. We ontwikkelen tevens beleid rondom grootschalig thuiswerken en 
onderzoeken de consequenties hiervan voor ons huisvestingsbeleid. 
 
Ter attentie van de externe betrekkingen wordt bekeken hoe binnen ZHZ slimme combinaties kunnen 
worden gemaakt en aansluiting kan worden gezocht met de provinciale groeiagenda. De Regiodeals 
bieden hier goede aanknopingspunten. Ook wordt gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe 
kernboodschappen en een nieuwe visuele identiteit voor de regio. 
 
Nu de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie nagenoeg 
door alle zeven Drechtsteden gemeenten akkoord is bevonden, is dit voldoende basis van begroting 
van de GRD aan te passen. In deze 2e burap is een begrotingswijziging opgenomen om de materiële 
en personele budgetten van de Groeiagenda uit de begroting van de GRD te halen. Ook is er 
besluitvorming opgenomen om de overige uitvoeringstaken uit het ruimtelijke economische domein 
over te hevelen naar de gemeente Dordrecht. Bij het programma Beleid en Bestuur is dit toegelicht. 
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PROGRAMMA SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN 

 
Maatschappelijke Opgave: Bestaanszekerheid versterken 
Begin 2020 heeft de SDD een eindstand december 2020 van afgerond 6.200 uitkeringsdossiers 
geprognotiseerd en daarmee een lichte daling op de bijstand voorspeld. Deze geprognotiseerde 
daling werd ondersteund door de hoogconjunctuur gekoppeld aan de voorspellingen van het CPB, 
vertaald naar de ambitie van de SDD. Per 31 augustus bedraagt het aantal uitkeringsdossiers 6.401 
en zal naar verwachting dit jaar stijgen tot 6.700 dossiers. Een afwijking van 8,1%. Deze afwijking is in 
zijn geheel toe te schrijven aan de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie. De 
kosten als gevolg van deze groei bedragen dit jaar € 5,5 miljoen. Het kabinet heeft in september 
besloten om deze kosten te compenseren door de BUIG vergoeding te verhogen (landelijk € 400 
miljoen). Voor nu kan daarmee de kostenstijging op Drechtstedelijk niveau worden opgevangen en 
daalt het geprognotiseerde tekort op de BUIG met € 0,2 miljoen. De prognose van de stijging van het 
aantal uitkeringsgerechtigden in het 4e kwartaal is vooral afhankelijk van de gevolgen van de tweede 
coronagolf. Gezien die onzekerheid, en de mogelijke financiële consequenties voor gemeenten, zal in 
de tweede helft van november worden nagegaan of de prognose moet worden aangepast. Zonodig 
ontvangt de Drechtraad dan een aangepast voorstel. 
 

 
 
Wel is er de verwachting dat zowel de omvang van dienstverlening als de diversiteit van doelgroepen 
en dienstverleningsproducten binnen de SDD als gevolg van de crisis de komende jaren fors zal 
toenemen. In hoeverre het Rijk de toenemende kosten daarvan zal compenseren, is nu nog 
onduidelijk. 
 
Minimavoorzieningen 
Voor wat betreft het bereik van het SMS Kinderfonds ziet de SDD een daling van 15% en een 
financiële onderuitnutting van 29% in vergelijking met 2019. Het aantal bereikte kinderen bedroeg in 
2019 5.048, de uitgaven waren € 2 miljoen. Deze daling in 2020 is vooral het gevolg van de lockdown. 
Hierdoor konden schoolreisjes, sportactiviteiten, muzieklessen, toneel en vele andere activiteiten niet 
doorgaan. Wel zijn er aan kinderen 147 laptops verstrekt die zij nodig hadden om tijdens de lockdown 
thuisonderwijs te kunnen volgen. De kosten daarvan zijn vanuit een separate subsidie gefinancierd en 
drukken niet op het budget SMS Kinderfonds.  
 
Persoonlijk Minima Budget (PMB) 
Dit jaar wordt er vooralsnog minder een beroep gedaan op het PMB. De reden daarvoor ligt 
waarschijnlijk in een vermindering van klantcontact tijdens de lockdown. De verwachting is dan ook, 
nu reguliere dienstverlening weer zoveel als mogelijk wordt opgestart, dat het beroep op het PMB het 
komend kwartaal zal toenemen, maar uiteindelijk zal achterblijven op de prognose en het begrote 
bedrag niet volledig zal worden benut. 
 
Schuldhulpverlening 
Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening blijft achter op de prognose (per 1 september 732 
trajecten op een norm van 1.200 per jaar). Dit lijkt vooral een gevolg van de coulantere opstelling van 
schuldeisers tijdens de lockdown periode. Ook het gegeven dat belangrijke verwijzers, zoals de 
wijkteams, tijdens de lockdown periode beperkter bereikbaar waren of hun fysieke loket tijdelijk 
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moesten sluiten, is waarschijnlijk van invloed geweest op het aantal nieuwe aanmeldingen. Nu de 
lockdown is beëindigd, zullen naar verwachting doorverwijzingen vanuit wijkteams en andere 
ketenpartners weer gaan toenemen. Het zal echter nog wel enkele maanden duren voordat het aantal 
aanmeldingen weer op het niveau is van voor de lockdown. Voor schuldhulpverlening geldt in zijn 
algemeenheid dat de gevolgen van een crisis zich pas op een later tijdstip manifesteren. Het aantal 
mensen dat als gevolg van deze crisis in de financiële problemen komt en (razendsnel) 
schuldenposities gaat opbouwen, zal naar verwachting in 2021 en de jaren daarna fors toenemen. De 
Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening die per 2021 van kracht wordt, heeft dan ook als opdracht om 
vroegsignalering ter voorkoming van stapeling van financiële problematiek bij burgers goed te regelen. 
Wij hebben de verplichting om te rapporteren over de kwaliteit en de wachttijd van stabilisatie- en 
schuldhulpverleningstrajecten. Als gevolg van de daling van het aantal aanmeldingen is er ook een 
daling in het aantal opgestarte trajecten. De wachttijd voor dergelijke trajecten ligt binnen de gestelde 
norm. De kwaliteitseis is behaald. 
 
Afwijkende dienstverlening als gevolg van de coronacrisis 
 
Financiële ondersteuning aan voedselbanken en het Doorbraakbudget 
Aan het begin van de crisis leek er een behoefte te ontstaan om burgers financieel te ondersteunen 
wanneer zij als gevolg van de lockdown direct in broodnood zouden komen. Om die reden is er een 
zogenaamd Doorbraakbudget gevormd en is aan voedselbanken een financieel vangnet toegezegd 
wanneer er onvoldoende aanvoer zou zijn van levensmiddelen om fatsoenlijke 
levensmiddelenpakketten te kunnen (blijven) samenstellen. Van beide regelingen is maar beperkt 
gebruik gemaakt. Deze budgetten blijven voor de rest van het jaar beschikbaar, mocht zich een 
tweede lockdown voordoen.  
 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 
Het Rijk heeft vanaf het begin van de crisis direct steunpakketten ter beschikking gesteld om burgers 
en bedrijven financieel te kunnen ondersteunen. Voor gemeenten betrof dat vooral de zogenaamde 
Tozo-regeling, waarmee kleine zelfstandigen kunnen worden ondersteund in de kosten van 
levensonderhoud op het niveau van bijstand.  
 
Het bereik van deze regeling in de Drechtsteden betrof bij aanvang zo’n 4.600 burgers, voornamelijk 
zzp'ers. Lopende het jaar zijn er met de verlengingen (Tozo-2 en nu ook Tozo-3) meer beperkende 
voorwaarden gesteld, waardoor het aantal zzp'ers die er nu aanspraak op kan maken is teruggelopen 
naar zo’n 900 tot 1.100. Tozo-3 loopt door tot juli 2021. Deze regeling behelst intussen meer dan 
alleen inkomensondersteuning. Het Rijk financiert het komend jaar ook uitdrukkelijk trajecten die 
mensen begeleidt naar (nieuw) werk en voorziet in de te verwachten groei van schuldhulpverlening. 
De SDD bereidt in het laatste kwartaal van dit jaar deze nieuwe en aanvullende dienstverlening voor 
en verwacht implementatie hiervan medio december. Daarmee zal niet alleen de dienstverlening van 
de SDD uitbreiden, maar ook het aantal medewerkers die deze dienstverlening moet uitvoeren, neemt 
toe. We zien nu al dat er een forse inhuurformatie nodig is om de Tozo 1, 2 en 3 uit te kunnen blijven 
voeren. De kosten voor deze dienstverlening worden door het Rijk op basis van realisatie vergoed.  
 
Totaal zijn er 5.751 aanvragen uitgekeerd voor een bedrag van € 16,1 miljoen. Het voorschot vanuit 
het kabinet is op dit moment voldoende. De daadwerkelijke afrekening van de Tozo-gelden met het 
Rijk gebeurt einde boekjaar op basis van werkelijke uitgaven en loopt daarmee een eigen financieel 
spoor. 
 
Maatschappelijk opgave: Ontwikkelen naar Werk 
 
Uitstroom 
Dit jaar zijn er tot nu toe 821 inwoners uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 422 naar werk. In 2019 
was dit respectievelijk 1.215 en 730. Deze afwijking is direct het gevolg van de economische crisis. 
Tijdens de lockdown is er veel minder (direct) klantcontact geweest, waardoor zowel de ontwikkeling 
als bemiddeling naar werk lastig is geweest. Zo zijn ook de activiteiten binnen PERSPCT tijdelijk 
stilgelegd. Daarnaast is de instroom toegenomen (1.004 ten opzichte van 935 in 2019), omdat 
mensen werkzaam in crisisgevoelige sectoren ondanks de steunmaatregelen van het Rijk hun baan 
zijn verloren. Het betreft dan vooral flexwerkers, tijdelijke arbeidskrachten, jongeren en kwetsbare 
medewerkers met een verminderde loonwaarde die ondersteund worden met loonkostensubsidie, 
begeleiding en jobcoaching. 
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Daarnaast is de weg naar werk moeilijker geworden. De recessie en als gevolg de verslechterde 
arbeidsmarkt is hier debet aan. De komende tijd zet de SDD dan ook vol in een strategische 
samenwerking met UWV en andere strategische partners, om ondanks de verslechterde situatie, toch 
zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Nieuwe arbeidskansen in kansrijke 
sectoren worden daartoe verkend en PERSPCT is inmiddels weer opgestart. Binnen PERSPCT 
worden nieuwe ontwikkellijnen (onder andere voor de Tozo doelgroep) ontwikkeld, de samenwerking 
met UWV in de Max WW aanpak wordt geïntensiveerd en er wordt met ontwikkelbedrijven als 
Opnieuw & Co en Stroomlijn samen met opleiders verder gewerkt aan het vergroten en verbreden van 
ons netwerk. Naast het bevorderen van uitstroom zetten we ook vol in op preventie. We houden nauw 
contact met een groot aantal bedrijven in de Drechtsteden (700) en geplaatsten en zetten in op 
begeleiding van werk naar werk, wanneer ontslag dreigt. 
 
Maatschappelijke opgave: Zorgen voor ondersteuning 
 

 
 
Ook binnen deze opgave is er sprake van een afwijkend beeld ten opzichte van de prognose 2020. 
Hoewel de dienstverlening binnen deze opgave minder gevoelig is voor economische en 
conjuncturele ontwikkelingen, heeft de coronacrisis en dan met name de lockdown periode en de 1,5 
meter samenleving (grote) invloed (gehad) op de omvang en de invulling van dienstverlening.  
 
Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals de (dubbele) vergrijzing, extramuralisering en 
ambulantisering, samen met de keuze van het Rijk om een abonnementstarief in te voeren voor een 
aantal WMO voorzieningen van invloed op de omvang en de kosten van deze opgave.  
 
Tijdens de lockdown daalde het aantal meldingen en aanvragen sterk. Daarnaast viel de geïndiceerde 
dienstverlening (huishoudelijke ondersteuning, Individuele Begeleiding, doelgroepenvervoer, 
Dagbesteding, participatieplekken), deels stil of werd deze afgeschaald.  
 
Bij de meer klassieke voorzieningen die eenmalig op maat worden verstrekt, zoals rolstoelen, 
scootmobielen en woningaanpassingen, zien we geen afwijkend beeld. Na de lockdown en als gevolg 
van de toenemende bewegingsvrijheid in de samenleving, is er een geleidelijk herstel. Wat betreft de 
feitelijke dienstverlening (aan geïndiceerde cliënten), zit de dienstverlening aan het einde van de 
eerste 8 maanden nog niet helemaal op het niveau van vóór de lockdown. Dit geldt met name voor 
dagbesteding (-/- 20%) en collectief vervoer (-/- 50%). Voor dagbesteding geldt dat aanbieders 
aangeven dat het volume ook niet op het oude niveau kan komen, zolang de 1,5 meter richtlijn van 
toepassing blijft. Door deze richtlijn heeft men de groepsgrootte namelijk fors moeten inperken 
waardoor men minder mensen kan bedienen. Dit heeft als gevolg dat een deel van de cliënten minder 
dagdelen gebruik kan maken van de dagbesteding dan voor corona het geval was en dat een aantal 
aanbieders inmiddels een wachtlijst hanteert voor nieuwe cliënten. 
 
Ondanks de terugval in de omvang van dienstverlening (en daarmee een tijdelijke breuk in de 
groeitrend), ligt de omvang van het aantal cliënten en de kosten ervan over de breedte genomen niet 
lager dan waarmee ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 rekening werd gehouden. Dat de 
kosten niet lager zijn komt doordat zorgaanbieders tot 1 juli financieel zijn gecompenseerd, ondanks 
dat dienstverlening niet of maar gedeeltelijk is verleend. 

Aantal actieve Wmo indicaties Stand Stand

Drechtsteden 31-12-2019 30-4-2020

Huishoudelijke ondersteuning          6.418          7.841          8.073        8.146 

Hulpmiddelen:

       Rolstoelen          2.856          2.902          2.894        2.859 

       Woonvoorzieningen             789             976            730           999 

Vervoersvoorzieningen

       Drechthopper         13.432         14.300        14.355       14.611 

       Individueel vervoersvoorziening          2.698          2.897          2.927        3.019 

Begeleiding individueel          2.305          2.566          2.602        2.631 

Dagbesteding (incl. vervoer)  1.099 (717)  1.253 (781)  1.209 (770)  1176 (721) 

Kortdurend verblijf                 6               10              11               9 

Stand 

31/12/18 

Stand 

31/08/2020
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Wanneer voor opgave Zorgen voor Ondersteuning de groeiontwikkeling in dit jaar wordt 
doorgetrokken naar de begroting 2021, dan is vooralsnog het beeld dat volgend jaar het vastgestelde 
budget niet wordt overschreden. Op dit moment is de groei 2020 lager dan waarmee bij het opstellen 
van de primaire begroting 2021 rekening is gehouden. Hoe de groei zich feitelijk ontwikkelt, is mede 
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende 
normalisering van de zorgverlening. 
 
Afwijkende dienstverlening als gevolg van de coronacrisis 
 
#SDDHelpt 
Tijdens de lockdown heeft de SDD geïnvesteerd in hulpverlening die nodig was als gevolg van de 
vraag die voornamelijk ontstond door bewegingsvrijheid beperkingen van (oudere) mensen. Die vraag 
is in het netwerk van hulpverlening breed opgepakt en gecoördineerd.  
 
 

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 
 
Ingenieursbureau Drechtsteden 
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, aanbesteding en 
realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en 
lokale/regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor 
gemeenten richting marktpartijen. Het IBD is een publieke organisatie en komt op voor de publieke 
belangen van de eigenaren. 
 
Samen met de eigenaren zijn, in 2017, de contouren voor het volgende ondernemingsplan benoemd. 
Dit Ondernemingsplan 2018-2020 beschrijft de ontwikkelrichting van het IBD voor de komende jaren.  
 
Het werken bij een (publiek) ingenieursbureau is continu aan verandering onderhevig. Het digitaal 
werken, tekeningen samenstellen, ontwerpen in drie – of vier dimensies, modelleren samen met 
burgers en stakeholders zijn ontwikkelingen die de komende jaren een grote vlucht zullen nemen. 
Grote sociale en technologische veranderingen zullen het ingenieurswerk sterk veranderen. Zowel de 
impact van nieuwe technologie, als de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt, zal niet aan het IBD 
voorbij gaan. Belangrijke ontwikkelingen voor het IBD zijn: 

 Omgang met burgers; 

 Circulaire economie en klimaatadaptatie; 

 Drie dimensionaal ontwerpen, tekenen en modelleren; 

 Automatisering, ICT, opendata en sensor netwerken; 

 Personeel: van externe naar interne flexibiliteit; 

 Duurzame inzetbaarheid medewerkers. 
 
Ook het IBD ondervindt de effecten van het coronavirus. Bij de afkondiging van de maatregelen door 
de overheid was de benodigde ICT-structuur reeds aanwezig en mede met behulp van MS teams en 
WhatsApp, zijn de belangrijkste overlegstructuren in tact gebleven. Elke week spreekt met MT met de 
projectregisseurs en twee maal per week spreekt met MT elkaar om de continuïteit van het IBD te 
waarborgen.  
 
Tevens is aandacht voor een goede werkverdeling en continuïteit aan productiviteit van de teamleden. 
Wellicht zorgt deze wijze van werken voor wat inefficiënties en opstartproblemen. In deze periode is 
aandacht voor ons immateriële kapitaal erg belangrijk. Onze collega's missen de sociale contacten. 
Hier is vanuit het MT en binnen de teams aandacht voor door elkaar meer bewust met video 
conferences te benaderen in plaats van per e-mail en het verstrekken van een blijk van waardering. 
 
 
Servicecentrum Drechtsteden 
Voorgesteld wordt om de begroting van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) met per saldo  
€ 3.957.000 aan te passen (te verhogen). Het saldo van deze bijstelling wordt veroorzaakt door extra 
dienstverlening van het SCD aan haar klanten. Voor deze extra dienstverlening worden extra kosten 
gemaakt welke vervolgens volledig worden gedekt door extra inkomsten. 
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Financiële prognose SCD 2020 
In het kader van ICT Verandert! zijn de budgetten voor ICT 'afgezonderd' voor de ICT-transitie. Om die 
reden wordt dan ook het resultaat van het Servicecentrum Drechtsteden gesplitst in: 
a. Resultaat exploitatie exclusief ICT; 
b. Resultaat exploitatie ICT. 
Op basis van de inzichten en inschattingen in het 2e kwartaal 2020 verwacht het SCD aan het eind 
van het jaar een klein positief exploitatiesaldo (exclusief ICT) van circa € 150.000 over 2020, 
veroorzaakt door tijdelijke onderbesteding in verband met corona op de materiële budgetten.  
 
De opgelegde taakstellingen CIO-office (€ 100.000) en de efficiencymaatregelen voor 2020  
(€ 100.000) zijn gerealiseerd. De taakstelling 2020 (€ 300.000) van basisdienstverlening naar 
aanvullende dienstverlening is op een andere wijze in 2020 gerealiseerd. 
 
De vrijgevallen kapitaallasten van € 2,1 miljoen worden ingezet voor het programma ICT Verandert! 
en de realisatie van het jaarplan 2020 (zie ook pagina 48). Op basis van de huidige inzichten verwacht 
het SCD voor 2020 de taakstelling van € 717.000 in het programma ICT Verandert! slechts 
gedeeltelijk te kunnen realiseren. Het risico is dat de taakstelling niet geheel wordt gerealiseerd, is 
gekwantificeerd op 50%. 
 
 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en het Onderzoekcentrum 
Drechtsteden 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie (GBD) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 
vallen onder dezelfde directie en worden door één managementteam aangestuurd. 
 
Zoals reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020 heeft de COVID-19 uitbraak op verschillende 
onderdelen van de begroting 2020 van GBD/OCD aanmerkelijke impact. De belastingopbrengsten van 
de deelnemende gemeenten staan onder grote druk. Dat betekent meer alertheid en inzet op 
aanslagverzending en invordering. Het is daarbij alle hens aan dek. 
 
Het OCD heeft een belangrijke rol voor het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten van de 
virusuitbraak (coronamonitor). Voor de werkzaamheden voor de coronamonitor is er tijdelijk personeel 
van de GBD ingezet bij het OCD. Vervolgens heeft de GBD personeel moeten inhuren, hiervoor wordt 
€ 80.000 begroot. GBD/OCD beschouwt dit als een extra last voor het belastingdomein, die gedekt 
moet worden uit extra baten van het OCD. De laatste cijfers geven echter aan dat inkomsten van het 
OCD onvoldoende dekking geven om dit te realiseren. In de 1e bestuursrapportage werd reeds als 
risico gemeld dat de werkelijke inkomsten achter kunnen blijven op de begrote inkomsten. 
 
Een tweede zorg is de toenemende stroom aan WOZ-bezwaarschriften. De oproep van de 
zogenaamde no cure, no pay-bureaus (NCNP-bureaus) aan woningeigenaren en bedrijven 'gratis' in 
bezwaar te gaan, levert een aanzienlijk hogere inzet van de organisatie. Daarnaast zijn de claims die 
deze bureaus doen op de vergoeding van proceskosten aanzienlijk. In het laatste kwartaal 2019 heeft 
dit geleid tot een onvoorziene lastenpost. Zonder maatregelen van de wetgever moeten we ervan uit 
gaan dat dit een structureel effect heeft op de begroting. Omdat we zien dat niet alleen het aantal 
bezwaarschriften toeneemt, maar ook het aantal bureaus, willen wij hier nog een aanzienlijk hoog 
risico melden. Voor de proceskosten en de benodigde personele inzet hebben wij in de 
1e bestuursrapportage 2020 reeds een risico gemeld. Dit risico is op dit moment nog niet exact te 
kwantificeren. Dit hangt samen met de claims die de NCNP-bureaus nog in het 4e kwartaal zullen 
doen. Vanwege extra middelen op grond van de 1e bestuursrapportage is dit risico bijgesteld naar 
€ 500.000. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid) is een onderzoek getart naar deze praktijken. 
 
Voor de personeelsbegroting van het GBD/OCD is geen automatische toevoeging (cao ca.) voorzien. 
De daadwerkelijk kosten worden afgezet tegen de begrote kosten, op grond van de toegestane 
formatie. Op basis van de berekeningen van het SCD is een toevoeging van € 375.000 ten opzichte 
van de begrote personeelslasten nodig. 
 
Ten slotte verwacht GBD/OCD dit jaar een afname van € 100.000 van de inkomsten uit aanmaningen 
en dwangbevelen als gevolg van de COVID-uitbraak. 
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1.2 Overige (financiële) ontwikkelingen 
 
Ontwikkeling loonkosten 
Bij de primaire begroting 2020 zijn de budgetten verhoogd voor de verwachte stijging van de 
loonkosten. Die verhoging, met 3,2%, is daarbij gebaseerd op de ramingen van het Centraal Plan 
Bureau zoals ook opgenomen in de septembercirculaire 2018 gemeentefonds. Intussen is de cao 
gemeenten 2019-2020 definitief. Bij deze 2e bestuursrapportage 2020 is voor elke dochter nagegaan 
of de werkelijke loonkostenstijging in 2020 naar verwachting kan worden opgevangen binnen de 
bestaande begrotingsruimte. Dit is het geval bij alle dochters behalve bij Gemeentebelastingen. Bij 
Gemeentebelastingen kan de werkelijke loonkostenstijging in 2020 niet binnen het budget worden 
opgevangen. Bij de begroting 2020 was dit reeds in de risicoparagraaf opgenomen. 
 
Voorzieningen frictiekosten 
Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2020 is nagegaan of de hoogte van de voorzieningen 
frictiekosten uit de jaarrekening 2019 toereikend zijn. Bij de jaarrekening 2020 zal de berekening van 
de voorzieningen frictiekosten worden geactualiseerd. Op basis van de huidige cijfers verwachten wij 
dat de voorzieningen frictiekosten toereikend zijn in 2020. Bij het SCD bestaat de mogelijkheid op een 
substantiële vrijval van de voorziening frictiekosten. Vanwege de complexiteit van de regelingen en de 
langere doorlooptijd in de officiële informatievoorziening vanuit uitvoeringsinstanties zijn er op dit 
moment echter nog geen exacte bedragen te noemen. 

 
Informatiebeveiliging binnen de Drechtsteden  
De afgelopen maanden zijn er in onze directe omgeving een aantal grote incidenten geweest die het 
belang van cyber security onderstrepen. Denk aan de incidenten bij de universiteit Maastricht, waar 
een ransomware aanval de onderwijsprocessen stil legde en de organisatie in haar hart aantastte. Of 
het Citrix incident waarbij servers moesten worden uitgezet, dienstverlening plat kwam te liggen en de 
Nederlandse taal er een nieuw woord bij kreeg, Citrixfiles. 
 
De voorbije periode heeft wederom aangetoond dat een goede cyber security weerbaarheid een 
essentieel onderdeel is van de veranderingen waar de Drechtsteden voor staat. De dreigingen nemen 
toe en de incidenten ook. Binnen de Drechtsteden zorgt dat ervoor dat we extra aandacht besteden 
aan het vinden van waar we eventueel nog kwetsbaar zijn. 
 
In deze bestuursrapportage, bij bijlage 7 wordt uitgebreider ingegaan op informatiebeveiliging binnen 

de Drechtsteden. 
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1.3 Voortgang taakstelling 
 
De Drechtraad heeft op 3 december 2019 maatregelen vastgesteld met een financiële omvang van  
€ 2,1 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen voor het 'niet-sociaal domein'.  
 
De stand van zaken bij de maatregelen 'niet-sociaal domein' is als volgt (bedragen x € 1.000): 

Maatregel Dochter Taakstelling 
2020 

Prognose 2e 
burap 2020 

Afwijking 
prognose 

taakstelling 

Uitbetalen restant Manden Maken BDS 385 385 - 

Minder en efficiënter vergaderen DSB BDS 10 10 - 

Minder en efficiënter vergaderen DR Regiogriffie 90 90 - 

CIO verminderen 1fte SCD 100 100 - 

Besparing ICT Verandert! SCD 100 100 - 

Efficiency maatregelen SCD 100 100 - 

Van basisdienstverlening naar aanvullende 
dienstverlening 

SCD 300 300 - 

Efficiency maatregelen SDD 100 100 - 

Huisvesting Hellingen en Dienstengebouw 
verlengen 

GRD 215 215 - 

Totaal  1.400 1.400 - 

 
Toelichting prognose taakstelling: 
ICT Verandert! heeft taakstellingen opgelegd gekregen van € 717.000. In 2020 voert het SCD een 
financiële analyse uit van de bestaande ICT-middelen versus de gewenste situatie, waarin in elk geval 
wordt meegenomen:  

 het effect van de versnelde verSaaSing; 

 vergelijking van IV-kosten ten opzichte van marktprijzen; 

 sourcing van het restant aan (niet verSaaSde) ICT-diensten. 
 
Op deze wijze wordt inzicht verkregen in een meerjarenperspectief voor de ICT-kosten van de 
Drechtsteden. Er wordt binnen het programma ICT Verandert! gestuurd om de mogelijkheid te creëren 
voor een structurele verlaging van de ICT-kosten. Het is echter de vraag in hoeverre deze 
mogelijkheid zich daadwerkelijk voordoet.  
De haalbaarheid staat onder druk doordat we de gewenste situatie – gebaseerd op inschattingen en 
inzichten - afzetten tegen de huidige situatie. In de transitieperiode zal meer duidelijkheid ontstaan in 
hoeverre die aannames correct en volledig zijn. Daarnaast is er een hoge mate van onzekerheid over 
de prijzen en dus aannames, omdat de markt op het terrein ICT en Cloud technologie erg in beweging 
zijn. Als laatste wordt opgemerkt dat we niet een-op-een overgaan qua functionaliteiten. Immers, in de 
transitie worden extra functionaliteiten geboden, welke extra kosten met zich meebrengen.  
 
Op basis van de huidige inzichten verwacht het SCD voor 2020 de taakstelling van € 717.000 in het 
programma ICT Verandert! slechts gedeeltelijk te kunnen realiseren. Het risico dat de taakstelling niet 
geheel wordt gerealiseerd, is gekwantificeerd op 50%. 
 
Taakstelling bezuiniging Sociaal Domein 
De Drechtraad heeft op 7 juli 2020 besloten over de invulling van een bedrag van € 2,0 miljoen aan 
bezuinigingen. Voor de resterende € 0,9 miljoen wordt naar mogelijkheden gezocht in het verder 
vormgeven van lokaal maatwerk.  
 
Bij de invulling van de taakstelling sociaal domein, is afgesproken eind 2020 aan de Drechtraad de 
invulling voor te leggen. Hierbij is vooraf meegegeven dat deze invulling met zogenaamd ‘maatwerk 
per gemeente’ ingevuld zou worden. Dat wil zeggen dat gemeenten specifieke maatregelen voor hun 
gemeente naar voren konden brengen. Dat zou dan optellen naar € 0,9 miljoen. In het later najaar zijn 
de voorstellen ontvangen. Dat was – wegens prioriteiten rondom corona – later dan verwacht. 
Hierdoor kon een en ander niet meer van advies worden voorzien voor een kwalitatieve behandeling 
in het portefeuillehouders-overleg sociaal. Derhalve zal de concrete invulling in een volgende 
vergadering van de Drechtraad worden aangeboden. 
 
De effectuering van de maatregelen, volgend uit het besluit, vindt plaats in de 2e helft van 2020 (zie 
ook pagina 42). De maatregelen kennen een verschillende effectuering in de tijd. Over de voortgang 
wordt gerapporteerd. 
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1.4 Begrotingswijzigingen 
In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma 
weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief 
bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde 
begrotingswijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of 
de wijziging consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is. 
 
(bedragen x € 1.000) 

 
  

Lasten Baten

Beleid en bestuur 4.016-        4.016-        

Groeiagenda 2019         2.900-         2.900-

De ondertekening van de Uitwerkovereenkomst 

samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie 

tussen de zeven Drechtsteden-gemeenten is nagenoeg  

afgerond. Hierdoor kan nu de begroting van de GRD 

aangepast worden.

S Gemeenten

B&B, personeel Groeiagenda 1.242-        1.242-        

In de programmabegroting van BDR is budget 

opgenomen van de werkzaamheden rondom de 

Groeiagenda. Nu de ondertekening van de 

Uitwerkingsovereenkomst afgerond is, wordt de 

begroting met dit bedrag verlaagd. 

S Gemeenten

B&B, ondersteuning 

functionaris 

gegevensbescherming

30             30             

Voor de FG is ondersteuning ingehuurd als gevolg van 

extra werkzaamheden rondom het adviseren over 

uitgebreide risicobeoordelingen op het gebied van 

Privacy (DPIA) en Privacy rapportages.

I Gemeenten

B&B, personeel 70             70             

In de afgelopen maanden is in beperkte mate vacatures 

ingevuld bij Bureau Drechtsteden. Dit als gevolg van de 

verandering in de organisatie. Voor de uitvoering van de 

reguliere  werkzaamheden wordt extra capaciteit 

ingehuurd.

I Gemeenten

B&B, afrekening MKB 

katalysatorfonds
             24- 24-             

Nu de regeling geëindigd is, is de financiële stand van 

zaken opgemaakt. Het blijkt dat € 24.000 niet benut is. 

Dit bedrag wordt aan de gemeenten terugbetaald.

I Gemeenten

B&B, Waterbus              50 50             

Jaarlijks wordt de Drechtsteden bijdrage (achteraf 

aanvullend) geïndexeerd door de Provincie Zuid-

Holland.

S Gemeenten

             50- 50-             lagere lasten a.g.v. o.a. het niet invullen van vacature. I Gemeenten

Sociale Dienst 11.117      11.117      

Werk & Inkomen 14.361      14.261      

Inkomensondersteuning 10.373      10.373      Voorschot Rijksvergoeding Tozo 2. I Gemeenten

Inkomensondersteuning 3.674        3.674        
Mutatie inkomensondersteuning o.b.v. definitieve 

budgetten BUIG.
I Gemeenten

Participatie 295-           395-           
Aanpassingen participatie (zoals detacheren en project 

kinderopvang).
I Gemeenten

Wsw 609           609           Aanpassing meicirculaire 2020. I Gemeenten

Minimabeleid 1.116-        1.116-        

Minimabeleid 1.091-        1.091-        Lagere lasten a.g.v. onderbesteding. I Gemeenten

Maatwerkvz. Inkomenssteun 25-             25-             Lagere lasten a.g.v. onderbesteding. I Gemeenten

Wmo 41-            41-            

Huishoudelijke onderst. 770           770           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Hulpmiddelen 734           734           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Vervoer 358           358           
Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Begeleiding en kortdurend 

verblijf
1.903-        1.903-        

Actualisatie n.a.v. klantenaantallen, inschatting corona 

en gevolg abonnementstarief.
I Gemeenten

Apparaatskosten 2.088-        1.988-        

2.342-        1.988-        
Aanpassingen participatie (zoals detacheren en project 

kinderopvang) en impact op kosten i.v.m. corona.
I Gemeenten

254           -            Impact op kosten i.v.m. corona I Gemeenten

Bedrijfsvoering 4.412        4.412        

Servicecentrum 3.957        3.957        

Extra dienstverlening 3.957        3.957        Hogere lasten en baten door extra dienstverlening. I DVO's

Belastingdienst 455          455          

375           375           Hogere P-lasten S Gemeenten

80             80             Vervanging capaciteit B&B I Gemeenten

100-           Vermindering inkomsten invordering I

100           
Aanvullende bijdragen gemeenten wegens vermindering 

inkomsten invordering
I Gemeenten

Totaal 11.463      11.463      

Toelichting GemeentenS/I 
Begroting

Regiogriffie
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Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
Aansluiting begrotingswijzigingen en gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1.000): 

    

Begrotingswijziging  € 11.463 

    

Geen gemeentelijk bijdragen  

 Mutaties reserve -  

 Servicecentrum (DVO's) -€ 3.957  

 Bijdrage derden € 1.475  

 Interne wijziging -  

Totaal  -€ 2.582 

    

Wijziging gemeentelijke bijdragen € 8.981 

    

 
 

1.5 Risico's 
Openstaande risico's 
In deze paragraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie 
voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen. 
 
Onderstaande tabel geeft informatie over de risico's 2020 van de GRD. In de derde kolom is de kans 
waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een 
risico zich voordoet 70%-100%, 40%-70% bij een gemiddelde kans, 20%-40% bij een kleine kans en 
<20% bij een zeer kleine kans. 

 
(Bedragen x € 1.000.000)  
Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing 

GRD Vennootschapsbelasting Klein 0,1 

De Vpb voor overheidsondernemingen is ingevoerd per 
2016. Over 2016, 2017 en 2018 is inmiddels aangifte 
gedaan. Over deze jaren was geen Vpb verschuldigd. Risico 
is dat over latere jaren belasting moet worden betaald. 

GRD Huisvesting Middel 0,3 

Het dienstengebouw en de Hellingen zijn gehuurd tot en met 
2022. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de 
panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt 
noodzakelijke. Verder wordt kritisch gekeken naar 
onderhoudsverplichtingen. Daarnaast zullen kosten moeten 
worden gemaakt voor de voorbereiding op de huisvesting na 
2022. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande 
budgetten kunnen worden opgevangen. 

BDR 

Het niet rondkomen van de 
Uitwerkingsovereenkomst 
samenwerking op het gebied 
van ruimtelijke economie 
tussen de zeven gemeenten 

Klein 1,0 

Er bestaat een kleine kans dat de Uitwerkingsovereenkomst 
samenwerken niet tijdig door alle zeven gemeenten getekend 
is. Dat zou kunnen betekenen dat de GRD de begroting 
verlaagd heeft, maar de gemeente Dordrecht geen 
mogelijkheid heeft om de begroting op te hogen. 
(Impact: 25% * € 4,1.) 

SDD Wijkhopper Klein 0,1 

In de business case van de Wijkhopper is het financiële 
voordeel begroot op € 0,2 miljoen in 2020, oplopend naar  
€ 0,5 miljoen in 2021. Het voordeel zal niet in zijn 
volledigheid worden gerealiseerd wanneer: 
- De doelgroep geen of in mindere mate beroep zou doen op 
de Wijkhopper;  
- Als er minder chauffeurs kunnen worden ingezet via 
Baanbrekend Drechtsteden;  
- Wanneer er concurrentie van andere vervoerders gaat 
ontstaan. (Impact: 10% * € 500.000.)  

Lasten Baten Sa ldo Lasten Baten Sa ldo Lasten Baten Sa ldo

Beleid en Bestuur                   8.431                   8.431                           -                   4.066-                4.066-                           -                     4.365                  4.365                           -    

Sociale Dienst Drechtsteden            282.325            282.325                           -                    14.017                 14.017                           -               296.342            296.342                           -    

Bedrijfsvoering               65.664               65.664                           -                      4.412                   4.412                           -                  70.076               70.076                           -    

Algemene dekkingsmiddelen                  2.685                  2.685                           -                   2.900-                2.900-                           -                         215-                      215-                           -    

Totaa l      359 .105       359 .105                 -            11.463          11.463                 -        370 .568      370 .568                 -    

Begroting 2020  na  wijzigingenActue le  begroting 2020 Begrotingswijziging  2
e

 burap 2020
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SDD 
Rechtmatigheidsrisico Tozo- 
regeling 

Klein 0,4 

De Tozo-regeling wordt onder bepaalde voorwaarden 
verstrekt aan ondernemers. Bij de start van de Tozo- regeling 
is door het Rijk mondeling aangegeven dat er alleen een 
beperkte toetsing zou plaatsvinden. Op basis hiervan zijn 
gemeenten gestart met de uitvoering. Pas in de loop van de 
uitvoering, is de wet vastgesteld en er wordt nog gewerkt aan 
het controleprotocol waarmee de uitkering wordt 
gecontroleerd (rechtmatigheidscontrole). Door later 
aanvullende voorwaarden aan de betaalde uitkering toe te 
voegen bestaat de kans dat een deel <aanname 10%> van 
het uitbetaalde bedrage van € 38 miljoen door het Rijk zal 
worden teruggevorderd. Er is i.s.m. Divosa een lobby gestart 
om dit risico te minimaliseren.  
(Impact: 10% * 3.800.000.) 

SDD 
Samenwerking met 
gemeenten o.b.v. regionale 
visie sociaal domein 

Klein - 

In 2019 is een regionale visie Sociaal Domein opgesteld. 
Samen met gemeenten wordt invulling gegeven aan deze 
visie. Voor de implementatie zijn geen extra middelen 
beschikbaar gesteld, terwijl wel vorm gegeven wordt aan de 
samenwerking. De SDD probeert nu deze kosten te vangen 
door te schuiven met bestaande middelen. 
(Impact: 10% * € 300.000.) 

SDD Vangnetregeling Klein 0,3 

Op basis van de realisatie in jaarrekening 2019 wordt voor 
het jaar 2019 een verzoek gedaan tot een uitkering in het 
kader van de Vangnetregeling van € 1,1 miljoen. Rekening 
houdend met geconstateerde fouten/ onzekerheden is de 
uiteindelijke aanvraag € 1,0 miljoen. Of het zal leiden tot een 
werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2020 bekend worden.  
(Impact: 25% * € 1.000.000.) 

SDD Intensivering P-wet Middel 0,4 

Voor 2021 is de doelstelling een uitstroom van 60 mensen. 
Een financieel effect van rond de € 0,8 miljoen aan lagere 
bijstandslasten op jaarbasis. Mocht de doelgroep meer tijd 
nodig hebben om werkfit te worden en dus later uit te 
stromen, heeft dit een gevolg voor het financieel effect dat in 
2020 en 2021 wordt gerealiseerd. 
(Impact: 50% * € 800.000.) 

SDD 
Wmo huishoudelijke 
ondersteuning 

Middel 1,0 

Bij de Wmo huishoudelijke ondersteuning speelt een aantal 
zaken waarvan we verwachten dat hierdoor de uitgaven voor 
gemeenten zullen toenemen. Een van die dingen is de 
invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen. 
Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van 
€ 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-
voorzieningen in te voeren. Door een combinatie van de 
vergrijzing, de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen 
en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen 
bijdrage, zal het beroep op de huishoudelijke ondersteuning 
komende jaren verder toenemen. In 2019 is mede als gevolg 
van de aanzuigende werking het klantenbestand met 22% 
gestegen. In de begroting 2020 is rekening gehouden met 
een verwachte stijging van het aantal indicaties met slechts 
8%. De verwachting is dat hierdoor de uitgaven 
huishoudelijke ondersteuning in 2020 sterker zullen stijgen 
dan nu begroot. Over de eerste 8 maanden van het jaar is 
het aantal indicaties met 7,3% gestegen. Bij een gelijk 
aanhoudende trend loopt het aantal nieuwe indicaties verder 
op naar 11%. Dit is hoger dan waarmee in de begroting is 
rekening gehouden. Mogelijk zal de groei gaan versnellen als 
gevolg van de stapsgewijze verruimingen van de 
bewegingsvrijheid vanaf juni na de lockdown. (Impact: 50% * 
€ 2.000.000.) 

SDD Wmo dagbesteding Middel 0,3 

Het stoppen van de coulanceregeling per 1 juli zorgt met 
name bij aanbieders van dagbesteding tot een forse 
omzetdaling als gevolg van de kleinere groepsgrootte en het 
(landelijke) uitgangspunt dat vanaf 1 juli alleen nog de feitelijk 
geleverde zorg gedeclareerd kan worden. Dit uitgangspunt 
lijkt vooral gebaseerd op de veronderstelling dat de 
dienstverlening na versoepeling van de richtlijnen op het op 
oude niveau gebracht zou kunnen worden maar dit blijkt in de 
praktijk verre van haalbaar. Daarnaast heeft de eerste golf 
maar ook het huidige testbeleid een fors effect op de 
bezetting bij zorgaanbieders. Aanbieders worden op dit 
moment geconfronteerd met ziekteverzuimpercentages van 
20 tot 25% en stijgende personeelslasten (a.g.v. aanvullende 
inhuur). Aanbieders binnen de Drechtsteden hebben 
inmiddels aandacht gevraagd voor het exploitatieprobleem 
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waar zij a.g.v. bovenstaande mee worden geconfronteerd en 
zij zullen dit via de branchevereniging ook landelijk doen. 
Mogelijk dat dit op onderdelen of voor specifieke aanbieders 
toch aanleiding is voor het hervatten van een 
coulanceregeling. (Impact: 50% * € 500.000.) 

SDD Bedrijfsvoering Middel 0,1 

De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. 
Bijvoorbeeld de AVG en informatiebeveiliging, maar ook de 
steeds meer opkomende landelijke standaardisering. 
Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen 
voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze 
ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door de 
markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners 
wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. 
Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden 
complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke 
afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze 
kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we 
hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit. 
(Impact: 50% * € 200.000.) 

SDD Beschermingsbewind Middel - 

In 2020/2021 wordt nieuwe wetgeving over een lichtere 
variant Beschermingsbewind verwacht. De implementatie van 
deze wet zal in 2020/2021 tot extra kosten leiden.  
(Impact: 50% * € 60.000.) 

SDD Apparaatskosten Groot 0,8 

Er is alleen maar rekening gehouden met prijsstijging bij het 
apparaat, terwijl bij diverse onderdelen dienstverlening met 
meer dan 5-10% groeit. De aanname is dat er geen groei van 
het apparaat nodig is, als meer activiteiten beter 
geautomatiseerd worden ondersteund. De afgelopen jaren is 
veel ICT innovatie echter vertraagd of nog niet uitgevoerd. 
(Impact: 75% * € 750.000.) 

SDD Effect coronacrisis  p.m. 

Door de corona-maatregelen worden alle activiteiten van de 
SDD geraakt. De omvang van het risico is op dit moment nog 
niet goed te schatten. Dit hangt namelijk samen met de duur 
van de corona-maatregelen en economische schade die 
deze maatregelen veroorzaken. Om dit risico en de mogelijke 
maatregelen beter te kunnen inschatten worden aan de hand 
van de CPB scenario's een impactanalyse gemaakt. 

SCD Realisatie taakstelling middel 0,3 Het SCD heeft een taakstelling vanuit 2019 van € 0,6 miljoen 
voor het realiseren van de 2% korting van de gemeentelijke 
bijdragen. 
Voor 2020 is de taakstelling toegenomen met € 0,6 miljoen: 
- SCD extra besparingspotentieel ICT Verandert!; 
- SCD efficiency maatregelen; 
- SCD van basisdienstverlening naar aanvullende 
dienstverlening; 
- CIO vermindering met 1 fte. 
De taakstelling voor 2020 is daarmee € 1,2 miljoen. Het risico 
is dat de taakstelling niet geheel wordt gerealiseerd. 
 
Het gekwantificeerde bedrag is met name ICT gerelateerd: 
de totale taakstelling op ICT (2% korting en extra 
besparingspotentieel ICT verandert!) komt in 2020 op  
€ 0,7 miljoen. Op basis van de huidige inzichten verwacht het 
SCD voor 2020 de taakstelling van € 717.000 in het 
programma ICT Verandert! gedeeltelijk te kunnen realiseren. 
Het risico dat de taakstelling niet geheel wordt gerealiseerd, 
is gekwantificeerd op 50% (impact: 50% * € 617.000). 

SCD Effect coronacrisis Groot 0,3 

De coronacrisis heeft grote invloed op het werk. Het risico is 
dat er extra kosten moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven ten opzichte van de begroting. 

GBD Effect coronacrisis Groot 0,2 

De coronacrisis heeft grote invloed op het werk. Het risico is 
dat er extra kosten moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven ten opzichte van de begroting. Zie de toelichting 
op pagina 55. 

GBD Bezwaar en Beroep Groot 0,5 

Extra op de voorstellen in de exploitatie. De huidige wet- en 
regelgeving blijft aanleiding voor dienstverleners (NCNP) 
burgers en bedrijven op te roepen tot het indienen van 
bezwaren. De proceskosten die wij hiervoor moeten betalen 
en de druk op de personele capaciteit zijn een grote zorg. 

Totaal   6,1  
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Openstaande positieve risico's (kansen) 
(Bedragen x € 1.000.000)  

 
  

Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing 

SDD Wmo begeleiding Middel 0,5 

Het groeipercentage van het aantal indicaties Individuele 
Begeleiding en Dagbesteding in 2020 is gebaseerd op een 
verwachte stijging van 15% en respectievelijk 5% in 2019 (ten 
opzichte van 2018). Uitgaande van de ontwikkeling van het 
aantal indicaties over de eerste 8 maanden van 2020, dan 
zien we dat Individuele Begeleiding met 2,5% is gestegen 
(omgerekend is dat 3,8% op jaarbasis) en Dagbesteding 
gedaald met -/- 6,1% (-/- 9,2% op jaarbasis). Onduidelijk of 
deze ontwikkeling daadwerkelijk doorzet nu na de lockdown, 
met de stapsgewijze verruimingen van de bewegingsvrijheid 
vanaf juni, geleidelijk herstel is ingetreden. Toch wordt deze 
ontwikkeling gezien als een positief risico (kans) dat de 
uitgaven in 2020 minder hard groeien dan waarmee in de 
begroting rekening is gehouden. (Impact: 50% * € 1.000.000.) 

SCD 
Openstaande vordering 
fraudezaak 

Klein 0,1 

Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de 
rechtszaak van € 500.000. 
 
Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam, en daarna in hoger 
beroep, bij arrest van het Gerechtshof Den Haag is 
betrokkene veroordeeld tot betaling van ruim € 500.000 aan 
Drechtsteden. De termijn om in cassatie te gaan bij de Hoge 
Raad is - ongebruikt - verstreken, zodat de uitspraak daarmee 
definitief is. 
 
Naar verwachting wordt slechts een fractie van het bedrag 
uitgekeerd na gelegd beslag (< € 5.000). De 
fraudeverzekering van Drechtsteden keert vooralsnog niet uit, 
omdat zij de strafzaak wil afwachten. Pas als sprake is van 
een vaststaand strafbaar feit, zou er reden zijn om uit te keren. 
De strafzaak is echter nog steeds aanhangig, mede vanwege 
het feit dat betrokkene er alles aan doet om deze zaak te 
traineren.  

Totaal   0,6  
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1.6 COVID-19 effecten 
In de 1e bestuursrapportage is een eerste financieel effect voor 2020 geschetst. In deze  
2e bestuursrapportage volgt een geactualiseerd beeld, inclusief en indien mogelijk, voorstellen voor 
wijziging van de begroting. In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten van de coronacrisis 
opgenomen. De informatie bevat onzekerheden, omdat het in een aantal gevallen gaat om 
inschattingen van mogelijke ontwikkelingen en gevolgen daarvan. In een aantal gevallen zal het 
überhaupt (nog) niet mogelijk zijn om een financiële raming te geven. 
 
(bedragen x € 1.000.000) 

Programma Onderwerp Omschrijving Pagina Risico Financiële 
impact 

begroting 

Beleid en bestuur Extra kosten door 
corona 

Bureau Drechtsteden 
levert vooral 
ondersteunende 
werkzaamheden. Er 
worden geen risico's in 
de bedrijfsvoering of 
extra kosten verwacht. 

20 n.v.t. n.v.t. 

SDD - algemeen Effect coronacrisis Door de corona-
maatregelen worden 
alle activiteiten van de 
SDD geraakt. De 
omvang van het risico is 
op dit moment nog niet 
goed te schatten.  

15 p.m. - 

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken 

Minimavoorzieningen en 
schuldhulpverlening 

In tegenstelling tot 
eerdere crises zien we 
nog geen stijgend 
beroep op 
minimavoorzieningen en 
schuldhulpverlening. 
Integendeel, er is eerder 
sprake van een lager 
bereik en 
onderbenutting. 

28 en 30 - p.m. 

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken 

Tozo In deze 2e burap wordt 
een tweede voorschot 
voor Tozo-2 van € 10,4 
miljoen opgehaald en 
budgetneutraal 
verwerkt.  

29 - 10,4 

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken 

Toename bijstand De uitkeringslasten in 
combinatie met dalende 
kosten als gevolg van 
dalende aantallen 
IOAW/IOAZ/BBZ en 
LKS zorgen ervoor dat 
de lasten per saldo 
stijgen met € 3,7 
miljoen. Hiervan wordt 
door het Rijk € 3,7 
gecompenseerd (BUIG).  

31 - 3,7 

SDD - ontwikkelen 
naar werk 

Minder klantcontact  Lagere kosten door 
tijdelijk stilvallen van 
activiteiten. 

6 en 34 - p.m. 

SDD - zorgen voor 
ondersteuning 

Continuïteitsbijdragen 
Wmo 

Op grond van de 
landelijke afspraken 
heeft de SDD 
zorgaanbieders 
doorbetaald. 

37 en 38 - p.m. 

SDD - zorgen voor 
ondersteuning 

Eigen bijdragen Wmo Aan de inkomstenkant is 
sprake van een nadeel 
van € 0,9 miljoen. Door 
minder gebruik van 
voorzieningen tijdens de 
eerste maanden, is er 
door klanten minder aan 
eigen bijdragen betaald. 
Per saldo wordt 
daardoor aan de 
gemeente een 

39 n.v.t. - 
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aanvullende bijdrage 
gevraagd van € 0,8 
miljoen. Hiervan wordt 
door het Rijk € 0,3 
gecompenseerd. 

SDD - apparaat 
overhead 

Extra kosten door 
corona 

De SDD heeft in 
verband met COVID-19 
extra kosten moeten 
maken. Per saldo leidt 
dit nu tot een 
overschrijding van de 
overheadkosten van € 
0,3 miljoen. 

43 - 0,3 

Bedrijfsvoering - IBD Extra kosten door 
corona 

Er worden geen risico's 
in de bedrijfsvoering of 
extra kosten verwacht. 

45 n.v.t. n.v.t. 

Bedrijfsvoering - SCD Extra kosten door 
corona 

De coronacrisis heef 
een grote invloed op het 
werk, zo ook bij het 
SCD. De maatregelen 
die genomen zijn/ 
worden, hebben met 
name te maken met de 
voortzetting van de 
dienstverlening aan de 
klantorganisaties, die 
voor de bedrijfsvoering 
afhankelijk zijn van het 
functioneren van het 
SCD. Deze kosten zijn 
doorberekend aan de 
klantenorganisaties. 

49 en 50 - 0,3 

Bedrijfsvoering - SCD Effect coronacrisis De coronacrisis heeft 
grote invloed op het 
werk. Het risico is dat er 
extra kosten moeten 
worden gemaakt en/of 
dat baten achterblijven 
ten opzichte van de 
begroting. 

15 0,3 - 

Bedrijfsvoering - GBD  Vermindering inkomsten 
invordering 

De gemeenten voeren 
vanwege COVID-19 een 
coulant 
invorderingsbeleid. Dat 
betekent voor 
belastingen minder 
inkomsten uit 
aanmaningen en 
dwangbevelen. Aan de 
gemeente een 
aanvullende bijdrage 
gevraagd van € 0,1 
miljoen. 

55 en 56 n.v.t. - 

Bedrijfsvoering - GBD Effect coronacrisis De coronacrisis heeft 
grote invloed op het 
werk. Het risico is dat er 
extra kosten moeten 
worden gemaakt en/of 
dat baten achterblijven 
ten opzichte van de 
begroting. 

15 en 55 0,2 - 

Totaal    0,5 14,7 
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2. Programma's 
2.1 Beleid en bestuur 
 
Totaal van het begrotingsprogramma beleid en bestuur (bedragen x € 1.000) 

  
Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Beleid & bestuur 4.994 4.994 - 3.878 3.878 - -1.116 -1.116 - 

Groeiagenda 3.100 3.100 - 200 200 - -2.900 -2.900 - 

Regiogriffie 337 337 - 287 287 - -50 -50 - 

Totaal 8.431 8.431 - 4.365 4.365 - -4.066 -4.066 - 

 
 

2.1.1. Beleid en bestuur 
 
Samenvatting, algemene ontwikkelingen en voorstellen 
Per 2 juni jl. is het nieuwe hoofd Bureau Drechtsteden gestart met een ontwikkelopdracht voor het 
bureau als geheel (rol en opdracht voor de GRD) en voor de medewerkers individueel. In grote lijnen 
komt het er op neer dat het Bureau zich heroriënteert op de opdracht binnen de GRD na overheveling 
van de Groeiagenda naar Dordrecht en na overheveling van het CIO naar het SCD. Tegelijkertijd 
gebeurt dit in afwachting van de besluitvorming van de governance-discussies in de colleges en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor het Bureau.  
 
We voorzien daarbij dat bestaande functies zullen veranderen, nieuwe functies zullen ontstaan (een 
vacature voor Informatiestrateeg wordt binnenkort opengesteld en een trainee start per oktober) en 
medewerkers zich gaan ontwikkelen naar nieuwe rollen. Om medewerkers goed te begeleiden in deze 
veranderingen, heeft ieder van hen inmiddels een assessment gehad waarbij hun talenten en 
ontwikkelpotentie in kaart is gebracht. Tijdens twee teamdagen is op basis hiervan besproken waar de 
collectieve talenten en uitdagingen van het team liggen en hoe we daarop willen verbeteren. 
Medewerkers zijn zo actief betrokken bij de positionering, taakinvulling en werkwijze van het Bureau 
Drechtsteden Nieuwe Stijl. Hun persoonlijke ontwikkelplannen leggen we vóór eindejaar vast in hun 
dossier. We verwachten pas ná besluitvorming over de governance (november/ december 2020) de 
inrichting van het Bureau Nieuwe Stijl te kunnen effectueren. Met de medezeggenschap zijn goede 
afspraken gemaakt over proces en inhoud voor de komende periode. 
 
Stand van zaken lopende activiteiten 
Binnen de GRD werken we aan verdere professionalisering door onder meer beleid te formuleren ter 
attentie van onze digitale veiligheid. Ook de aanbevelingen vanuit de Jaarrapportage van de 
Functionaris Gegevensbescherming, de implementatie van KZA en het nieuw geformuleerde 
privacybeleid dragen hieraan bij.  
We ontwikkelen tevens beleid rondom grootschalig thuiswerken en onderzoeken de consequenties 
hiervan voor ons huisvestingsbeleid. Tenslotte investeren we in de ontwikkeling van talent door een 
GRD-breed traineeship dat in oktober gaat starten. 
 
Ter attentie van de externe betrekkingen wordt bekeken hoe binnen ZHZ slimme combinaties kunnen 
worden gemaakt en aansluiting kan worden gezocht met de provinciale groeiagenda. De Regiodeals 
bieden hier goede aanknopingspunten. Ook wordt gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe 
kernboodschappen en een nieuwe visuele identiteit voor de regio. 
 
Afronding en overheveling uitvoeringstaken Ruimtelijke Economisch Domein 
Met het vaststellen van de eindnotitie over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-
gemeenten van de commissie-Deetman door de zeven Drechtstedengemeenten, is besloten dat de 
beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de ruimtelijke economie (weer) meervoudig lokaal 
belegd wordt. Daarbij is ook het besluit genomen dat Dordrecht een coördinerende en regisserende 
rol hierin vervult. Dit heeft geresulteerd in de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied 
van ruimtelijke economie.  
 
Per 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden van de Groeiagenda ondergebracht bij de gemeente 
Dordrecht. Dat betekent dat de GRD deze taken niet meer uitvoert, maar heeft overgedragen aan de 
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gemeente Dordrecht. Met de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage komen 
de middelen, die daarbij horen beschikbaar. 
 
Naast de werkzaamheden rondom de Groeiagenda zijn er aanvullend drie uitvoeringstaken vanuit dit 
de ruimtelijk economisch domein belegd bij de GRD. Dit zijn het Regionaal Platform 
Verkeersveiligheid (RPV), het exploiteren van de walstroomvoorziening en het collecteren van de 
Drechtstedenbijdragen aan de Waterbusexploitatie. Ook deze drie taken passen niet meer bij de 
GRD. In lijn met de bovenstaande beweging betekent het dat deze taken worden ondergebracht bij de 
gemeente Dordrecht. De feitelijke overdracht van de taken en budgetten vindt gefaseerd plaats per  
1 januari 2021 (Waterbus en Walstroom) en 2022 (RPV). Dit heeft vooral financieel-technische en 
praktische redenen. Voor het RPV ontvangt de GRD subsidie van de Provincie Zuid Holland tot en 
met 2021.  
 
Via deze bestuursrapportage wordt deze beweging als principe nu als besluitvorming voorgelegd om 
te accorderen. 
 
Ook waren tot 2020 de Economic Development Board (EDB) en het MKB Katalysatorfonds 2016-2019 
onderdeel van de programmabegroting GRD. De EDB is vanaf 2020 nu via de Groeiagenda naar de 
gemeente Dordrecht gegaan. De regeling van het MKB Katalysatorfonds 2016-2019 is beëindigd. Het 
resterende deel van het budget wordt via deze Burap terugbetaald aan de gemeenten. Vanaf 2020 is 
er een nieuwe regeling van het MKB Katalysatorfonds opgestart onder de verantwoording van de 
gemeente Dordrecht. 
 
COVID-19 
Bureau Drechtsteden levert vooral ondersteunende werkzaamheden. Er worden geen risico's in de 
bedrijfsvoering of extra kosten verwacht. 
 
Prognose resultaat Beleid en bestuur (Bedragen x € 1.000) 

 

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 4.994 4.994 - 3.878 3.878 - -1.116 -1.116 - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 
Geraamd resultaat 4.994 4.994 - 3.878 3.878 - -1.116 -1.116 - 

 
Resultaatanalyse Beleid (bedragen x € 1.000)  

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  Formatie en overhead Groeiagenda S 1.242 - 1.242 Alle zeven 

B. 
Ondersteuning functionaris 
gegevensbescherming 

I - 30 -30 Alle zeven 

C. Personele lasten Bureau Drechtsteden I - 70 -70 Alle zeven 

D. Vrijval middelen MKB Katalysatorfonds I 24 - 24 
Terugbetaling aan alle 
zeven 

E. Waterbus S - 50 -50 Alle zeven 

 Subtotaal  1.266 150 1.116  

       

 Baten      

A.  Formatie en overhead Groeiagenda S - 1.242 -1.242 Alle zeven 

B. 
Ondersteuning functionaris 
gegevensbescherming 

I 30 - 30 Alle zeven 

C. Personele lasten Bureau Drechtsteden I 70 - 70 Alle zeven 

D. Vrijval middelen MKB Katalysatorfonds I - 24 -24 
Terugbetaling aan alle 
zeven 

E. Waterbus S 50 - 50 Alle zeven 

 Subtotaal  150 - -1.116 Alle zeven 

       

 Saldo van baten en lasten  1.416 1.416 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  1.416 1.416 -  
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Toelichting: 
 
A. Formatie en overhead Groeiagenda 
In de programmabegroting zit op dit moment € 1,242 miljoen aan begrote personele lasten en 
overhead voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Groeiagenda. Nu de ondertekening 
van de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke economie tussen de 
zeven Drechtsteden gemeenten afgerond is, wordt de begroting met dit bedrag verlaagd.  
 
B. Ondersteuning Functionaris Gegevensbescherming 
Vanaf 1 januari 2020 is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) ondergebracht bij Bureau 
Drechtsteden. Voor deze Functionaris is aanvullende ondersteuning nodig als gevolg van extra 
werkzaamheden rondom het adviseren over uitgebreide risicobeoordelingen op het gebied van 
Privacy (DPIA) en Privacy rapportages. 
 
C. Personele lasten Bureau Drechtsteden 
Als gevolg van de organisatieveranderingen bij Bureau Drechtsteden is in de afgelopen maanden in 
beperkte mate vacatures ingevuld. Voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden wordt nu 
capaciteit ingehuurd. Hierdoor wordt 2020 afgesloten met een tekort op de personele lasten. 
 
D. Vrijval middelen MKB Katalysatorfonds 
In 2016 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor het MKB-Katalysatorfonds. Vanuit dit budget worden 
subsidies verstrekt aan het MKB. Deze regeling liep oorspronkelijk tot en met 2018, maar is in 2019 
met jaar verlengd. Het budget is destijds opgehoogd met € 79.000. Nu de regeling geëindigd is, is de 
financiële stand van zaken opgemaakt. Het blijkt dat € 24.000 niet benut is. Dit bedrag wordt aan de 
gemeenten met deze bestuursrapportage terug betaald.  
 
E. Waterbus 
Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt op dit moment de betaalde bijdrage van 
Drechtsteden aan de Provincie Zuid Holland voor de Waterbus opgehaald. Jaarlijks wordt deze 
bijdrage (achteraf aanvullend) geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Dit geeft nu een stijging 
van de Drechtsteden bijdrage. 
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2.1.2. Groeiagenda 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
De ondertekening van de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van ruimtelijke 
economie tussen de zeven Drechtsteden gemeenten is nagenoeg afgerond. Hiermee ontstaat nu een 
basis om de begroting van de GRD aan te passen in de lijn van de besluitvorming rondom de 
commissie-Deetman. Dat betekent dat het budget van de Groeiagenda nu via een begrotingswijziging 
uit de programmabegroting wordt gehaald. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Groeiagenda (Bedragen x € 1.000) 

  

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 3.100 2.900 -200 200 - -200 -2.900 -2.900 - 

Mutaties reserve - 200 200 - 200 200 - - - 
Geraamd resultaat 3.100 3.100 - 200 200 - -2.900 -2.900 - 

 
Resultaatanalyse Groeiagenda (Bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A. Groeiagenda S 2.900 - 2.900 Alle zeven 

 Subtotaal  2.900 - 2.900  

       

 Baten      

A. Groeiagenda S - 2.900 -2.900 Alle zeven 

 Subtotaal  - 2.900 -2.900  

       

 Saldo van baten en lasten  2.900 2.900 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  2.900 2.900 -  

 
Toelichting: 
 
A. Groeiagenda 
Met deze begrotingswijziging wordt het budget van de Groeiagenda ad € 2,9 miljoen structureel uit 
deze programmabegroting gehaald. De gemeente Dordrecht zal de eigen programmabegroting 2020 
met hetzelfde bedrag ophogen.  
 
De resterende € 200.000 is specifiek bestemd voor cofinanciering voor het project Spoorzone 
Dordrecht/ Zwijndrecht. Deze cofinanciering is nodig in verband met subsidie uit het Actieprogramma 
fietsparkeren (AFP) vanuit het Rijk. Bij de 1e burap 2020 is de begroting via resultaatbestemming uit 
2019 met € 200.000 opgehoogd. Dit bedrag is inmiddels uitbetaald aan de gemeente Dordrecht. 
 
 

2.1.3. Regiogriffie 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
Jaarlijks wordt door de Regiogriffie een jaarplan opgesteld. Naast de reguliere taken zijn hierin een 
aantal specifieke doelstellingen opgenomen. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar, allereerst vanwege 
de wijzigingen die worden geadviseerd door de commissie-Deetman. Hierdoor is de vergaderwijze 
binnen Drechtsteden sinds begin 2020 gewijzigd. Daarnaast is er natuurlijk een grote wijziging 
gekomen in de wijze van vergaderen door de maatregelen rond het coronavirus. 
Vanwege deze wijzigingen is de vacature voor raadsadviseur bij de Regiogriffie ook dit jaar voorlopig 
ingevuld door middel van inhuur. 
De regiogriffier gaat begin 2021 met pensioen. De Werkgeverscommissie heeft besloten de vacature 
vanaf begin januari 2021 voorlopig op inhuurbasis in te vullen, vanwege de verwachte wijzigingen als 
gevolg van het advies van Deetman. 
 

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2020 GRD

34/81



23 

 

Algemene ontwikkelingen: 

 Begin 2020 is de Drechtraad door een afsplitsingen gegroeid naar 59 leden; 

 Het jaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de wijzigingen die zijn geadviseerd door de 
Commissie Deetman en de maatregelen die landelijk zijn genomen in verband met het coronavirus; 

 Vanaf maart 2020 kon er niet meer 'gewoon' vergaderd worden, maar werden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Dit betekende een enorme wijziging voor de wijze van vergaderen, zowel voor 
de raadsleden zelf als voor de organisatorische voorbereiding. De kosten voor de maaltijden op de 
Drechtstedendinsdagen hoefden niet meer te worden gemaakt. Daar staat tegenover dat er meer 
kosten ontstonden voor het mogelijk maken van de livestream van de vergaderingen. 

 
 Sinds begin juli 2020 wordt er weer 'fysiek' vergaderd. De middagvergaderingen op de 

Drechtstedendinsdagen vinden plaats in Landvast te Alblasserdam, terwijl de avondvergaderingen 
in De Lockhorst in Sliedrecht worden gehouden. Deze laatste locatie is gekozen, omdat in de 
plenaire zaal van De Lockhorst zo’n 70 personen volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen 
vergaderen, én bovendien gebruik gemaakt kan worden van de encoder van de raad van 
Sliedrecht voor uitzending via de livestream. Deze vergaderingen zijn duurder dan normaal, door 
de huur van de beide locaties en de externe techniekkosten in De Lockhorst (camera’s, 
microfoons, verbindingen, extra wifi). Daar staat tegenover dat de kosten voor het buffet niet 
gemaakt hoeven worden; 

 Door de beperkingen vanwege het coronavirus zijn de wijzigingen als gevolg van de adviezen van 
de commissie-Deetman ook nog niet bekend. De planning is dat dit in de tweede helft van 2020 
wordt afgerond. 

 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Regiogriffie (bedragen x € 1.000) 

  

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 337 337 - 287 287 - -50 -50 - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 337 337 - 287 287 - -50 -50 - 

 
Resultaatanalyse Regiogriffie 
 
(bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  Lagere apparaatskosten I 30 - 30 Alle zeven 

B.  
Lagere kosten organisatie 
Drechtstedendinsdag 

I 20 - 20 Alle zeven 

 Subtotaal  50 - 50  

       

 Baten      

C. Bijdrage gemeenten I - 50 -50 Alle zeven 

 Subtotaal      

       

 Saldo van baten en lasten  50 50 0  

 Mutaties reserve  0 0 0  

 Geraamd resultaat  50      50 0  

 
Toelichting: 
 
De lagere apparaatskosten betreffen lagere loonkosten van € 30.000. Van het budget voor de 
organisatiekosten voor de Drechtstedendinsdagen is een bedrag van € 20.000 niet nodig. 
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2.2 Sociale Dienst Drechtsteden 
 
Algemeen 
In deze rapportage schetst de SDD een inhoudelijk en financieel beeld over het verloop van onze 
dienstverlening over de afgelopen acht maanden binnen de uitvoering van regionale taken ‘Sociaal 
Domein’ in de Drechtsteden. Zowel in de uitvoering zelf, als in de indeling van deze rapportage staan 
de drie maatschappelijke opgaven uit de Regionale visie sociaal 'Iedereen een zelfstandig en 
volwaardig bestaan' centraal, namelijk; 

 Bestaanszekerheid versterken; 

 Ontwikkelen naar werk; 

 Zorgen voor ondersteuning. 
 
Elke opgave wordt besproken aan de hand van de volgende vragen: 

 Wat willen we bereiken? (visie en doelstelling); 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitvoering en realisatie); 

 Wat heeft het gekost? (kosten en baten i.r.t. de vastgestelde begroting). 
 
Deze rapportage gaat verder verdiepend in op beleidsmatige, inhoudelijke en financiële afwijkingen 
die blijken uit de realisatie. Deze afwijkingen zijn dit jaar anders en soms groter dan wat u gewend 
bent. Dat is voornamelijk en direct te relateren aan de (impact van de) coronacrisis op onze 
samenleving en de door de GRD\SDD geleverde dienstverlening. Ze zijn als volgt te duiden: 
 
Afwijkingen op het verloop van onze reguliere dienstverlening 
De lockdown als gevolg van de coronacrisis, de impact op de arbeidsmarkt en Drechtstedelijke 
economie zorgden ervoor dat sommige, zo niet veel activiteiten (deels) stil kwamen te liggen (onder 
andere Vervoer, Dagbesteding, Huishoudelijke ondersteuning, PERSPCT, Participatieplekken, 
detacheringen). Daarnaast maakten burgers als gevolg van een verregaande beperking in 
bewegingsvrijheid, ook minder gebruik van enkele van onze diensten (onder andere 
Schuldhulpverlening, SMS Kinderfonds, klantcontact Werkplein).  
 
Afwijkingen op de kosten en baten van onze dienstverlening 
Doordat burgers minder gebruik maakten van onze dienstverlening als gevolg van de lockdown, is er 
op onderdelen (Participatiebudget en minimaregelingen) onderuitnutting van capaciteit & middelen 
ontstaan. Deze onderbenutting zorgt soms tot voordelen, maar soms worden deze door 
compensatieregelingen en coulanceregelingen teniet gedaan. Daarnaast financiert het Rijk 
aanvullende dienstverlening die burgers en bedrijven helpt om deze crisis te kunnen doorstaan en zijn 
er toegekende subsidies, naast mutaties uit de meicirculaire die (een positieve) invloed hebben op de 
baten. 
 
Afwijkingen als gevolg van nieuwe dienstverlening 
Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om burgers en organisaties zoveel als mogelijk (financieel) 
te ondersteunen tijdens en na deze crisis. De invoering van Tozo, maar ook #SDDHelpt, het 
doorbraakbudget en de financiële ondersteuning aan voedselbanken en zorgaanbieders zijn daarvan 
voorbeelden. 
 
Aanvullend in deze rapportage wordt per opgave waar dat mogelijk is, een doorkijk naar het einde van 
dit jaar beschreven. Daarin komen onderwerpen als het hervatten van reguliere dienstverlening, de 
implementatie van de bezuinigingen en het ontwerpen en implementeren van nieuwe dienstverlening 
mede als gevolg van de coronacrisis aan de orde.  
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Financiële afwijkingen en voorstellen 
In de tabel hieronder ziet u het totale financiële uitgaven beeld per maatschappelijke opgave: 
 
Opgaven Begroting t/m  

1e burap 
2e burap Afwijking 

(bedragen x € 1.000) lasten lasten lasten 
    

    

Bestaanszekerheid versterken 153.465 165.137 11.672 
    

Ontwikkelen naar werk 46.145 45.560 -584 
    

Overhead 19.260 19.514 254 
    

Zorgen voor ondersteuning 66.356 66.131 -224 
     

Totaal 
 

285.225 296.342 11.117 

 
 
Financiële conclusie 
De grootste stijging van de uitgaven valt binnen de opgave Bestaanszekerheid Versterken  
(€ 11,7 miljoen). Deze stijging bestaat uit:  

 Rijksvoorschot voor Tozo-2 van € 10,4 miljoen deze is budgetneutraal opgenomen;  

 Stijging van de uitkeringslasten € 3,7 miljoen (met daartegenover een hogere Buigvergoeding 
zodat per saldo een verlaging van het tekort met € 0,2 miljoen); 

 Lagere kosten Minimabeleid € 1,1 miljoen; 

 Lagere apparaatslasten Bestaanszekerheid € 1,3 miljoen. 
De lagere kosten worden primair veroorzaakt door minder gebruik van voorzieningen tijdens de 
lockdown. 
 
Bij minimavoorzieningen is er sprake van onderbenutting. Dit was bij eerdere crises ook het geval. 
Bewoners die nu in de financiële problemen raken, zullen pas in 2021 een beroep doen op 
ondersteuning. Er is als het ware sprake van 'stilte voor de storm'. 
 
In de 1e bestuursrapportage werd een risico van ongeveer € 5 miljoen op Inkomensondersteuning 
(BUIG) gemeld, indien het kabinet de groei van de bijstand als gevolg van de coronacrisis niet 
(volledig) zou compenseren. Rond Prinsjesdag heeft het kabinet definitief besloten dat ze deze groei 
compenseert. Deze extra vergoeding zorgt ervoor dat de stijging van de geprognosticeerde 
uitkeringslasten nagenoeg volledig worden gecompenseerd. 
 
Bij de opgave Ontwikkelen naar Werk is sprake van een daling van de lasten van ongeveer € 0,6 
miljoen. Dat wordt veroorzaakt door de grote beperking van bewegingsvrijheid tijdens de lockdown , 
waardoor projecten later zijn gestart of tijdelijk (zoals PERSPCT) stilgelegd. 
 
Bij Zorgen voor Ondersteuning zijn er per onderdeel verschillen, maar is het saldo op het totaal nihil. 
Op het apparaat is, door het tijdelijk inzakken van vraag en aanbod tijdens de lockdown een minimaal 
voordeel (€ 0,2 miljoen), maar omdat er door klanten niet of minder gebruik is gemaakt van 
voorzieningen is er voor ongeveer € 0,9 miljoen minder inkomsten uit 'eigen bedragen' ontvangen. 
 
Bij het apparaat (overhead), is een minimaal nadeel van € 0,2 miljoen. De SDD heeft in verband met 
COVID-19 extra kosten moeten maken voor de aanschaf van beschermingsmiddelen, aanpassing van 
de werkomgeving zowel in het kantoor als thuis voor wat betreft de werkplekken, communicatie en 
overige zaken om de uitvoering van de reguliere werkzaamheden, conform de 1,5 meter maatregelen, 
mogelijk te maken. Per saldo leidt dit nu tot een overschrijding van de overheadkosten van € 0,3 
miljoen. Mogelijk dat een deel van deze kosten later alsnog door het Rijk vergoed worden. 
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Effect op de Gemeentelijke bijdrage 
 
Mutatie op gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2020: 
 
(bedragen x € 1.000) 
 ALB DOR HAG HIA PAP SLI ZWIJ TOT 
         

Totaal -945 -4.094 -925 -1.461 -1.602 -1.422 -2.042 -12.491 
          

          

6.3 Inkomensregelingen -1.003 -4.907 -838 -1.175 -1.271 -864 -2.021 -12.079 
          

6.4 Begeleide participatie -34 -365 0 3 16 -136 -78 -594 
          

6.5 Arbeidsparticipatie 46 767 20 43 76 67 209 1.228 
          

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -46 -273 -83 -6 -12 -260 -45 -725 
          

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92 684 -24 -326 -411 -229 -107 -321 

 
De uitgaven stijgen met ongeveer € 11,5 miljoen, maar door verlies van inkomsten van derden (met 
name eigen risico Wmo-voorzieningen en lagere opbrengsten detacheringen) stijgt de gemeentelijke 
bijdrage door de coronacrisis met ruim € 12,5 miljoen. Gemeenten worden echter voor de kosten van 
Tozo-2 (€ 10,4 miljoen), de extra Buiglasten (€ 3,7 miljoen) en het verlies aan eigen bijdrage WMO  
(€ 0,3 miljoen) door het Rijk voor totaal € 14,4 miljoen gecompenseerd. Door deze rijksbijdragen niet 
volledig op te halen, hebben de gemeenten een incidenteel financieel voordeel van afgerond  
€ 1,9 miljoen. 
 
De GRD/SDD spreekt het uitdrukkelijke advies uit aan gemeenten om dit overschot en andere 
meevallers te reserveren voor de groei van uitgaven in 2021. In de begroting 2021-2024 van de SDD 
is het effect van de coronacrisis namelijk nog niet verwerkt. Op basis van de CPB ramingen kan 
worden geconcludeerd dat de kosten in 2021 en verder harder zullen stijgen dan was voorzien bij het 
opstellen van de begroting 2021. Dat geldt voor elk scenario dat het CPB schetst. 
 
Voor een uitgebreid financieel overzicht per product en de daarbij behorende effecten voor de 
gemeenten wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
 
BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN 
 
Wat willen wij bereiken? 
 

Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen 

Stabiliteit bieden en bevorderen 

Inwoners eerder en beter bereiken 

 
De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners (inkomens)ondersteuning en vergroot daardoor hun 
perspectief op bestaanszekerheid. Inwoners van de Drechtsteden worden begeleid met hun schulden 
en/of beperkte financiële zelfredzaamheid. Duurzaam schulden oplossen en een beheersbare 
financiële situatie creëren voor onze inwoners is de inzet. 
 

Doelstelling: Begroting 2020 Stand 31 augustus 2020 

SMS Kinderfonds, aantal kinderen 
basisschool + middelbare school = totaal 

2.700+ 2.446 = 5.146 2.216 + 1.664 = 3.882 

Collectieve zorgverzekering voor 
minima, aantal betalende verzekerden 
(exclusief meeverzekerden) 

11.305 
Minima: 3.945, CZG: 5.805  

Totaal 9.750 

Persoonlijk minimabudget (PMB) aantal 
verstrekkingen 

5.900 3.231 

 
Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
De coronacrisis heeft een grote impact op de bestaanszekerheid van inwoners. Met name zzp'ers, 
flexwerkers en jongeren zijn hard getroffen. Het mislopen van inkomsten, werkloosheid en een 
waarschijnlijk moeizaam en langdurig herstel van economie en arbeidsmarkt, verslechteren de 
vooruitzichten voor deze doelgroepen. In tegenstelling tot eerdere crises zien we nog geen stijgend 
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beroep op minimavoorzieningen en schuldhulpverlening. Integendeel, er is eerder sprake van een 
lager bereik en onderbenutting. De voorlopige onderbenutting voor Minimabeleid bedraagt  
€ 1,1 miljoen. De bijstand stijgt wel. 
 
De verwachting is echter dat dit stilte voor de storm is. Door de diverse (landelijke) 
ondersteuningsmaatregelen (en coulance van veel schuldeisers), lukt het inwoners nu nog om het op 
eigen kracht te redden. Maar met de geleidelijke afbouw van de steunmaatregelen (dan wel 
aanscherping van de voorwaarden), zal een (steeds) groter deel van de inwoners het financieel 
lastiger gaan krijgen. Dat zal naar verwachting resulteren in oplopend beroep op aanvullende 
(financiële) ondersteuning. Indien men te lang wacht met het zoeken van ondersteuning, mag tevens 
verwacht worden dat zwaarte en duur van ondersteuning zal toenemen. 
 
In 2021 zullen de uitgaven op minimabeleid naar verwachting aanzienlijk stijgen als gevolg van de 
coronacrisis. De bestaanszekerheid van veel inwoners wordt door de crisis fors geraakt. De 
geleidelijke afbouw van de steunmaatregelen (dan wel aanscherping van de voorwaarden) zal een 
(steeds) groter deel van de inwoners het financieel lastiger gaan krijgen. 
 
Reguliere dienstverlening 
 
Regionaal minimabeleid: SMS Kinderfonds 
De begroting van het SMS kinderfonds bedraagt € 2,4 miljoen. De begroting is nagenoeg gelijk aan de 
realisatie 2019, maar wel met als extra speerpunt het bereiken van de werkende armen. De 
geprognotiseerde onderbenutting bedraagt € 0,5 miljoen. Dit als gevolg van een te hoge balanspost 
2019 van € 0,1 miljoen en € 0,4 miljoen als gevolg van het lagere bereik in 2020. De prognose is 
gebaseerd op een daling van de uitgaven van 13% ten opzichte van 2019.  
 
Momenteel is ten opzichte van dezelfde periode in 2019 een daling van 15% op het totaal aantal 
geholpen kinderen. De uitgaven blijven met 29% achter ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor blijft het 
bereik van het SMS Kinderfonds dit jaar naar verwachting achter op de doelstelling.  
 
Verklaring van de afwijking 
Tijdens de lockdown zijn veel activiteiten zoals schoolreisjes, sportactiviteiten, muzieklessen, 
toneellessen en vele andere evenementen en activiteiten waar het SMS Kinderfonds voor bedoeld is, 
stilgelegd en afgelast. Dit heeft een behoorlijke dip veroorzaakt in het aantal bereikte kinderen in de 
maanden maart, april, mei en juni. Stichting Leergeld heeft gedurende de lockdown ingespeeld op de 
ontstane behoefte aan laptops voor thuisonderwijs. Dankzij een separate subsidie vanuit Stichting 
Leergeld Nederland is aan 147 kinderen uit onze regio een laptop verstrekt. Omdat deze kosten vanuit 
een separate subsidie zijn gedekt, hoefde dit niet vanuit het SMS Kinderfonds te worden gefinancierd.  
 
Afgesproken is dat Stichting Leergeld wel blijft inzetten op het bereiken van zoveel mogelijk kinderen. 
Zzp'ers worden specifiek gewezen op het SMS Kinderfonds en daar waar kansen ontstaan om juist 
het SMS Kinderfonds in te zetten, worden deze benut. Stichting Leergeld blijft hier actief op inzetten, 
zodat het hoogst haalbare bereik voor dit jaar gerealiseerd wordt.  
 
Regionaal minimabeleid: Persoonlijk Minima Budget (PMB) 
De begroting van het PMB bedraagt € 2,3 miljoen. Het uitgangspunt van deze begroting is een stijging 
van de kosten met 15% en van de aantallen met 12%. De verwachting is echter dat het aantal 
toekenningen gelijk zal zijn aan de realisatie van 2019. De kosten daarvan (ten opzichte van 2019) 
zullen stijgen met 3% als gevolg van de indexering. 
 
Momenteel is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 een daling van 6% op het totaal aantal 
toekenningen PMB (3.231 ten opzichte van 3.431 vorig jaar). De uitgaven tot en met deze periode zijn 
met 3% gedaald ten opzichte van vorig jaar.  
 
Verklaring van de afwijking 
De lockdown heeft ook hier impact gehad op het beroep dat op het PMB is gedaan. Immers, 
medewerkers van de SDD hadden tijdens de lockdown veel minder direct klantcontact. Juist dit 
contact is een belangrijke driver voor het beroep op PMB. Nu de lockdown voorbij is, zien we weer 
een geleidelijke toename van het aantal toekenningen. Hoewel de verwachting is dat het beroep op 
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PMB de rest van het jaar verder zal toenemen, maar niet hoger zal eindigen dan het niveau van 2019, 
voorzien we dat het uiteindelijke bereik achter zal blijven op de doelstelling en daarmee de begroting.  
 
Schuldhulpverlening 
Het beleid op Budgetadvies en Schuldbemiddeling in de Drechtsteden heeft tot doel inwoners met 
schulden en/of beperkte financiële zelfredzaamheid, te begeleiden en schulden duurzaam op te 
lossen of beheersbaar te maken. Eén van de prestatie-indicatoren is het aantal nieuw te starten 
trajecten schuldhulpverlening. Voor 2020 staat dit aantal op 1200. Op 1 september 2020 waren er 732 
nieuwe trajecten gestart. Het aantal aanmeldingen was op dat moment 788. 
 
Voor schuldhulpverlening is de verwachting dat het aantal aanvragen, met name vanaf 2021, flink zal 
stijgen. Door outreachend te werken zullen inwoners door middel van vroegsignalering en 
samenwerking met lokale partners zo vroeg mogelijk worden bereikt en geholpen. 
 
Verklaring van de afwijking 
De effecten van de coronacrisis spelen een zichtbare rol in de dalende trend op het aantal 
aanmeldingen schuldhulpverlening in het eerste halfjaar van 2020. Deze eerste fase, die gericht was 
op het bieden van oplossingen voor acute problematiek en oplossingen, ligt nu achter ons. De 
doorverwijzingen nemen langzaamaan weer toe, doordat bij ketenpartners en wijkteams de 
dienstverlening weer is opgestart en stapsgewijs wordt uitgebreid. Maar hun dienstverlening en 
daarmee de doorverwijzing, ligt nog niet op het niveau van voor de lockdown. 
 
Voor schuldhulpverlening worden de uiteindelijke gevolgen pas later zichtbaar en de verwachting is 
dat de komende jaren het aantal hulpvragers dat richting gemeenten komt, fors zal toenemen. 
Onderzoek door SchuldenlabNL, Deloitte en de tijdelijke werkgroep Sociale Impact coronacrisis, 
onderschrijven deze verwachting. Hun advies is dan ook om vroegtijdig te interveniëren om 
verergering en stapeling van financiële en sociale problematiek bij burgers te voorkomen. Dit sluit ook 
goed aan bij de komende wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021, 
waar vroegsignalering als opdracht aan de gemeenten wettelijk wordt geborgd. De vormgeving en 
implementatie van deze nieuwe taak wordt momenteel samen met de gemeenten nader uitgewerkt.  
 
Periodieke verantwoording schuldhulpverlening 
In het beleidsplan schuldhulpverlening is de verplichting opgenomen om jaarlijks een doelstelling te 
formuleren op de wachttijd en de kwaliteit van zowel het stabilisatie- als het schuldregelingstraject en 
hier per trimester op te rapporteren. Voor wat betreft het aantal nieuwe trajecten zien we, in lijn met 
het dalende aantal aanmeldingen als gevolg van de coronacrisis, ook een daling in het aantal nieuw 
gestarte trajecten. De doelstellingen voor de kwaliteit van het stabilisatietraject (75%) en het 
schuldregelingstraject (97%) zijn ruimschoots behaald. Ook de wachttijd is binnen de gestelde norm. 
 

 Doelstelling 
2019 

Realisatie 
2019 

Doelstelling 
2020 

Realisatie per 
1 september 
2020 

Wachttijd: in 95% van de gevallen 
wordt maximaal 10 werkdagen na 
de melding de hulpvraag 
vastgesteld 

95% 78% 95% * 

Aantal trajecten: naast de 
bestaande klanten wordt minimaal 
1200 nieuwe klanten een 
dienstverleningstraject 
aangeboden 

1.200 1.229 1.200 732 

Kwaliteit stabilisatietraject: 
minimaal 70% van de 
stabilisatietrajecten wordt positief 
afgesloten 

75% 73% 75% 74% 

Kwaliteit schuldregelingstraject: 
minimaal 80% van de 
schuldregelingstrajecten wordt 
positief afgesloten  

85% 95% 85% 96% 
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*Wachttijd is op dit moment (september 2020) niet te meten vanwege systeem aanpassingen. In 
kwartaal 4 is dit verholpen. 
 
Specifieke dienstverlening in het kader van corona 
 
Regionaal minimabeleid: financiële ondersteuning voedselbanken en doorbraakbudget 
Om burgers en organisaties goed te kunnen ondersteunen bij acute financiële problemen als gevolg 
van de corona maatregelen, is er een noodregeling ingericht. Deze noodregeling maakt het mogelijk 
om voedselbanken waar nodig financieel te ondersteunen. Daarnaast is er een doorbraakbudget, van 
waaruit leefgeld kan worden verstrekt indien er direct broodnood ontstaat als gevolg van de crisis. 
Voor inwoners die geen klant zijn, is met SUN Drechtsteden afgesproken dat zij extra leefgeld kunnen 
verstrekken aan deze inwoners. Van beide noodregelingen is tot nu toe beperkt gebruik gemaakt. De 
hiervoor gereserveerde budgetten blijven echter voor de rest van het jaar beschikbaar. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 
De Tozo is onderdeel van het Rijksbrede steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. De 
Tozo kent twee voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor 
bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). 
Zelfstandigen met een (huishoud)inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op 
financiële bijstand voor levensonderhoud. Inmiddels is deze regeling voor de derde keer verlengd; 
Tozo-1 liep tot 1 juni, Tozo-2 tot 1 oktober. Tozo-3 eindigt op 1 juli 2021. Bij Tozo-3 stelt het kabinet 
ook middelen ter beschikking voor een (her)oriëntatie op de toekomst voor ondernemers die ook 
tijdens of na inkomensondersteuning vanuit Tozo-3 niet in staat (gaan) zijn om zelfstandig voldoende 
inkomen te genereren.  
 
Het bereik van Tozo loopt - in principe – per verlengingsmoment verder terug. Dat komt door de 
stapsgewijze verzwaring van de toegangscriteria, waardoor steeds minder mensen er recht op 
hebben. Waar Tozo-1 als noodsteun tijdens de lockdown vrij ruimhartig werd verstrekt, werd bij Tozo-
2 aanvullend een partnerinkomenstoets ingevoerd. Bij Tozo-3 wordt ook (beperkt) gekeken naar de 
liquide financiële middelen van de zelfstandige ondernemer. Ander vermogen, zoals de eigen woning, 
afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Het uiteindelijke verschil in bereik tussen Tozo-1 en Tozo-2 in onderstaande tabel wordt overigens niet 
alleen verklaard door de aanscherping van de toegangscriteria, maar waarschijnlijk ook doordat een 
deel van de ondernemers hun activiteiten weer geheel of gedeeltelijk heeft hervat (of ander werk heeft 
gevonden). Bovendien staat de regeling nog open tot 1 oktober, pas na de sluitingsdatum kan de 
definitieve balans worden opgemaakt. Medio 2020 zijn 5.751 aanvragen uitbetaald. 
 
De middelen voor Tozo 
Het macrobudget voor Tozo-middelen bedraagt € 2,75 miljard. Hiervan is +/- € 38 miljoen beschikbaar 
voor de Drechtsteden. Bij de 1e bestuursrapportage was er al ruim € 27 miljoen door het Rijk verstrekt. 
In deze 2e bestuursrapportage wordt een tweede voorschot voor Tozo-2 van € 10,4 miljoen opgehaald 
en budgetneutraal verwerkt. Het is nog niet bekend hoe groot het voorschot voor Tozo-3 zal zijn.  
 

Gemeente 
Bedrag 
betaald 

Alblasserdam € 820.195 

Dordrecht € 8.410.984 

Hardinxveld-Giessendam € 562.121 

Hendrik-Ido-Ambacht € 1.500.958 

Papendrecht € 1.710.002 

Sliedrecht € 776.030 

Zwijndrecht € 2.350.828 

Totaal € 16.131.118 
 
Totaal is € 16,1 miljoen (5.751 aanvragen) door de Drechtsteden uitgekeerd. 
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De daadwerkelijke afrekening van de Tozo-gelden zal op basis van werkelijke uitgaven gebeuren bij 
de jaarrekening over 2020. Eventuele tekorten of overschotten worden op dat moment verrekend. 
 
Wat het uiteindelijke financiële beeld en de inhoudelijke ontwikkeling van Tozo-3 gaat zijn, is nog niet 
goed te voorzien. De aangescherpte toekenningscriteria leiden in ieder geval tot een reductie van het 
aantal aanvragen en toekenningen ten opzichte van Tozo-2. De maatschappelijke en financiële 
gevolgen worden later dit jaar in beeld gebracht. 
 
Wat zijn de kosten van reguliere dienstverlening in de opgave Bestaanszekerheid Versterken? 
 
(bedragen x € 1.000) 

Opgaven Begroting t/m  
1e burap 

2e burap Afwijking 

 lasten lasten lasten 
    

Bestaanszekerheid versterken 153.465 165.137 11.672 
     

Apparaat Bestaanszekerheid versterken 
 

13.612 12.353 -1.259 
     

Budgetadvies en Schuldbemiddeling 
 

120 120 - 
     

Inkomensondersteuning 
 

127.753 141.800 14.047 
     

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 
 

2.190 2.165 -25 
     

Minimabeleid 
 

9.790 8.699 -1.091 
     

Totaal 
 

153.465 165.137 11.672 

 
Minimabeleid 
Op vrijwel alle producten van het minimabeleid is er sprake van onderbesteding. De onderbesteding 
vindt voornamelijk plaats op de producten individuele uitgaven (€ 0,2 miljoen), SMS Kinderfonds  
(€ 0,5 miljoen), Bewindvoering (€ 0,1 miljoen) en PMB (€ 0,2 miljoen).  
 

Minimavoorziening Kosten in € 

    

Algemene voorzieningen en individuele uitgaven 163.000 

Leergeld 517.000 

Bewindvoering 100.000 

Noodbudget Minima 70.000 

Persoonlijk minimabudget (PMB) 241.000 

Maatwerkvoorziening inkomenssteun 25.000 

    

Totaal 1.116.000 
 
De financiële ondersteuning aan de voedselbanken en reservering van middelen voor het 
doorbraakbudget, worden hierdoor volledig binnen het totale budget opgevangen. De verwachting is 
dat de onderbesteding een incidenteel karakter heeft en vanaf 2021 de uitgaven op minimabeleid 
aanzienlijk zullen stijgen, mede als gevolg van de crisis. 
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Inkomensondersteuning 

 
 
Begin 2020 heeft de SDD een eindstand december 2020 van 6.200 uitkeringsdossiers 
geprognosticeerd en daarmee een lichte daling op de bijstand voorspeld. Deze geprognotiseerde 
daling werd ondersteund door de hoogconjunctuur en de prognose van het CPB, gekoppeld aan de 
ambitie van de SDD. Per 31 augustus bedraagt het aantal uitkeringsdossiers 6.401 bijstandsdossiers 
en zal naar verwachting dit jaar afsluiten met 6.700 dossiers. Een afwijking van 8,1%. Dit is 300 
minder dan bij de 1e bestuursrapportage vermeld. Deze afwijking is in zijn geheel toe te schrijven aan 
de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie. De extra kosten als gevolg van 
een dergelijke stijging bedraagt in 2020 € 5,5 miljoen. De juistheid van groeicijfers in het 3e kwartaal 
en de stijging van de bijstand in het 4e kwartaal is in belangrijke mate afhankelijk of er wel of niet een 
2e golf van besmettingen komt. 
De uitkeringslasten in combinatie met dalende kosten als gevolg van dalende aantallen 
IOAW/IOAZ/BBZ en LKS zorgen ervoor dat de lasten netto stijgen met € 3,7 miljoen. Daar bovenop 
stijgt het BUIG-budget en de Vangnetuitkering met € 4,4 miljoen. Samen met de afnemende 
debiteuren (- € 0,5 miljoen) is er een netto stijging van de baten van € 3,9 miljoen. Per saldo daalt het 
totaaltekort op het programma onderdeel Inkomensondersteuning met € 0,2 miljoen.  
 
Ondanks dat het aantal uitkeringsgerechtigden gestaag is gegroeid, vlakt de stijging van de groei in 
het 3e kwartaal wat af. Als we deze lijn doortrekken, zal het aantal uitkeringsgerechtigden op het eind 
van het jaar ongeveer 6.700 zijn. De ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus en de 
mogelijke gevolgen daarvan in de komende maanden, is een grote onzekere factor in de juistheid van 
deze voorspelling. 
 

  (bedragen x € 1.000)     

  Inkomensondersteuning     

    Lasten Baten 

  1e burap 2020 127.753 127.753 

        

A. Hogere klantaantallen 4.386   

B. Hogere gemiddelde prijs uitkering 1.079   

C. Lagere lasten Ioaw/Ioaz/Bbz -711   

D. Hogere lasten Tozo 10.373   

E. Lagere lasten LKS -1.080   

F. Hoger BUIG-budget   3.768 

G. Hoger budget Tozo   10.373 

H. Lagere terugvordering debiteuren   -598 

I. Hogere Vangnetuitkering   713 
        

  2e burap 2020 141.800 142.009 

        

  Saldo tekort / financieel effect gemeenten  -209 
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Pilot nieuwe wet Inburgering 
Hendrik-Ido-Ambacht en de Sociale Dienst Drechtsteden voeren samen met Vluchtelingenwerk een 
landelijke pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering uit. Vanaf juli 2021 moeten gemeenten 
statushouders in de eerste zes maanden na huisvestiging financieel ontzorgen door de vaste lasten in 
te houden en werken gemeente en statushouder samen aan het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid. In de Drechtsteden is ervoor gekozen om de pilot vorm te geven door de inzet van 
budgetbeheer in de eerste zes maanden. Verder worden deelnemers door een budgetcoach van 
Vluchtelingenwerk begeleid en nemen ze deel aan de opleidingsmodule Eurowijzer. De gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht is door het Rijk voor de opzet van de pilot gecompenseerd. Een deel van deze 
middelen wordt door de Sociale Dienst opgehaald om de kosten voor budgetbeheer te dekken.  
 
 
ONTWIKKELEN NAAR WERK 
 
Wat willen wij bereiken? 
Binnen deze opgave is het doel om bijstandsgerechtigden te ontwikkelen naar betaald werk, zodat zij 
zo zelfstandig als mogelijk, zelf hun inkomen kunnen verwerven. Zij worden waardevoller voor de 
arbeidsmarkt wanneer hun arbeidsmarktwaarde wordt vergroot. Daarom werken we aan het 
wegnemen van belemmeringen die in de weg staan om te kunnen werken. Wanneer er (nog) een te 
grote afstand tot de arbeidsmarkt is, zetten we in op een arbeidsmatig en/of maatschappelijk 
perspectief. Het gaat dan om het bieden van stabiliteit en ondersteuning bij meedoen in de 
samenleving, bijvoorbeeld op een participatieplek, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige Dagbesteding.  
 
Inwoners met korte afstand tot de arbeidsmarkt worden zo snel mogelijk bemiddeld naar betaald werk. 
Aanvullend blijven we inzetten op het bemiddelen en begeleiden van inwoners met beperkingen.  
 
Begin 2020 was de verwachting dat het uitkeringsbestand zou dalen naar 6.177 uitkeringsdossiers. Dit 
was dan ook de doelstelling die werd ondersteund door de prognose van het CPB, aangevuld met een 
extra daling die destijds haalbaar werd geacht. Om deze doelstelling te halen zette de SDD in op 
'Ontwikkelen naar Werk'. 

 
 
Deze doelstelling blijkt nu niet haalbaar en moet als gevolg van de crisis en de daarop volgende 
recessie worden bijgesteld. In de afgelopen periode is in beeld gebracht wat de te verwachte 
ontwikkeling is van het klantenbestand van de Drechtsteden. De prognose is voor nu aangepast naar 
6.700, maar de uiteindelijke eindstand is gezien de huidige situatie, uiterst onzeker. Daarom blijven we 
binnen de opgave 'Ontwikkelen naar Werk' vol inzetten op uitstroom naar werk. Hierbij zijn het 
bemiddelen naar werk, het behouden van werk en het ontwikkelen van een grotere 
arbeidsmarktwaarde de belangrijkste activiteiten. 
 
Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
Het huidige aantal klantdossiers voor de bijstand is gegroeid en bedraagt momenteel 6.401. Dit komt 
vooral door een grotere instroom, maar wordt ook veroorzaakt door de afnemende kans op uitstroom. 
De instroom sinds 1 januari 2020 bedraagt 1.004. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg dit 935. Een 
groot deel van de doelgroep die instroomt, kan normaliter snel een plek verwerven op de 
arbeidsmarkt. Die kans nam (voornamelijk vanwege de coronacrisis) af. De ontwikkelingen in de 
Drechtsteden volgen daarmee grosso modo het landelijke beeld, maar de bestandsstijging van de 
SDD ligt net onder dat landelijk gemiddelde. 
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Verklaring van de afwijking 
De instroom wordt nu nog grotendeels bepaald door burgers waarvan de WW is beëindigd, maar ook 
door inwoners die rechtstreeks vanuit ontslag instromen omdat ze geen WW rechten hebben 
opgebouwd. De sectoren van waaruit burgers instromen zijn divers. De sectoren die door de crisis 
hard worden geraakt, zoals de evenementenindustrie, horeca en cultuur, zijn beperkter 
vertegenwoordigd in onze regio. Dat verklaart ook voor een deel de nog wat beperkte stijging van de 
bijstand. Tegelijk zien we dat flexwerkers wel fors worden geraakt. In mei 2020 was dit al zichtbaar in 
de hoge WW instroom, die inmiddels iets is afgevlakt. Daarnaast melden zich vanaf het begin van de 
crisis meer jongeren met multi-problematiek bij de SDD (in de eerste acht maanden van dit jaar 178 
jongeren, in dezelfde periode van 2019 waren dat er 146). Ook dit beeld is in lijn met de landelijke 
trend.  
 
Te verwachten is dat de instroom de komende periode verder gaat toenemen, wanneer werkgevers 
genoodzaakt zijn om als gevolg van de economische crisis/minder werk meer arbeidscontracten te 
beëindigen. Regelingen zoals Tozo en NOW zorgen er nu nog voor dat de instroom in de bijstand nu 
nog gedempt wordt, maar dat beeld zal bij afbouw en beëindiging veranderen. 
 
Kans op uitstroom wordt kleiner 
Een andere reden dat de bijstand minder snel afneemt, is omdat de uitstroomkansen kleiner worden. 
Uitstroom naar werk is voor de SDD al jaren de belangrijkste factor in de uitstroom uit de uitkering. Dit 
jaar zijn 821 inwoners uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 422 naar werk. In 2019 stroomden in 
diezelfde periode 1.215 inwoners uit de bijstand, waarvan 730 inwoners naar werk.  
 
Doorkijk naar activiteiten rest van het jaar 2020 
Heel veel burgers zijn gelukkig nog wel aan het werk! Ook zien we dat onze inzet op markten waar de 
vraag naar arbeidskrachten blijft bestaan (of zelfs toeneemt), zijn vruchten afwerpt. Zo is er nog altijd 
veel vraag naar arbeidskrachten in de Zorg, Logistiek, Retail, Vervoer, Bouw en de Afvalverwerkende 
Industrie. Ook blijven we samen met werkgevers zoeken naar nieuwe kansen op werk, bijvoorbeeld in 
de komende energietransitie. Al met al worden er nog steeds gemiddeld 12 kandidaten per week 
geplaatst bij werkgevers. Uiteraard maken veel werkgevers zich zorgen over hun financiële positie, 
waardoor zij investeringen uitstellen of afstellen. Een groot deel van deze werkgevers zegt echter 
graag weer nieuwe medewerkers aan te nemen, als de beperkende maatregelen worden opgeheven 
en de markt weer aantrekt. Ondertussen ondersteunen onze begeleiders werkgevers bij hun 
vraagstukken als het gaat om regelingen, ontwikkeltrajecten en advies op het gebied van 
arbeidsmarktbeleid. 
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De doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft momenteel weinig kansen op betaald 
werk. Uiteraard verkent BBD, samen met Randstad en UWV, zoals gezegd nieuwe kansen op de 
veranderende arbeidsmarkt en maken werkgevers gebruik van ondersteunende regelingen. 
Zowel bestaande als nieuwe regelingen zijn vaak complex en werkgevers moeten niet zelden voor 
ondersteuning bij meerdere loketten aankloppen. De SDD geeft zo veel mogelijk informatie en 
ondersteunt hen waar mogelijk. Daarnaast verstrekken lokale ondernemersloketten deze informatie 
breed. Er leefde bij werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen ook veel onzekerheid over de 
NOW-regeling in combinatie met de betaling van loonkostensubsidie. Inmiddels is duidelijk dat er 
achteraf geen verrekening gaat komen. Dat is een extra stimulans voor werkgevers om deze 
kwetsbare doelgroep werkzekerheid te blijven bieden. 
 
Voorkomen van instroom 
De regisseurs Begeleiding en de jobcoaches houden nauw contact met geplaatste kandidaten en hun 
werkgevers. Hierdoor houden we zo goed als mogelijk zicht op werksituaties en 
arbeidsomstandigheden, met als doel werk en arbeidsplaatsen zo goed en zo lang mogelijk te borgen 
en te faciliteren. Wanneer ontslag toch onvermijdelijk is, intensiveren we het contact en wordt er 
ingezet op doorplaatsing naar ander werk. Zo zijn er inmiddels al een aantal kandidaten doorgeplaatst 
naar bedrijven in de afvalverwerking en wordt zo voorkomen dat deze kwetsbare groep nu in grote 
problemen komt.  
 
PERSPCT 
Na een korte stop, zijn de activiteiten binnen PERSPCT weer gestart. We zetten nieuwe digitale 
middelen in en zoeken naar adequate dienstverlening die aansluit bij de anderhalve meter 
samenleving. Dat lukt goed. Bij 'Ontwikkeling naar Werk' wordt bewust gekozen voor sectoren die 
beperkt conjunctuurgevoelig zijn, zoals Logistiek, Zorg en Vervoer. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding 
van de activiteiten om de nieuwe groep (Tozo en kansrijke kandidaten) zo passend mogelijk te 
begeleiden om daarmee hun arbeidsmarktwaarde te verhogen. Over de (veranderende) vraag en het 
aanbod van werk is nauw contact met werkgevers. Er is afgelopen mei een nieuw leerwerktraject voor 
zorgmedewerkers gestart, als vervolg op een eerdere pilot die in samenwerking met het Albeda 
college en diverse zorginstellingen succesvol is verlopen. Deze kandidaten hebben inmiddels een 
stabiele baan in de zorgsector. We zijn er trots op dat we dit ondanks de crisis kunnen voortzetten. 
 
PERSPCT ontvangt ter ondersteuning een forse subsidie in het kader van Perspectief op Werk (POW) 
en wordt verder financieel ondersteund vanuit de regiodeal. Dat helpt in het opzetten en kunnen 
uitvoeren van dit soort trajecten enorm; waar veel gemeenten moeite hebben om hun activiteiten weer 
op te starten, lukt dit met de inzet van deze (extra) middelen in de Drechtsteden beter. 
 
Project Intensivering Handhaving en 50+ 
Het Project 50+ kan sinds kort weer worden voortgezet. Vanwege de crisis zijn veel eigen 
medewerkers ingezet in de uitvoering van de Tozo-regelingen. Inmiddels zijn hiervoor extra 
medewerkers ingehuurd en kunnen eigen medewerkers weer aan de slag met de uitvoering van 
reguliere dienstverlening en het opzetten en implementeren van nieuwe dienstverleningsconcepten. 
 
Ook bij het Project Handhaving zijn de activiteiten weer opgepakt (project buitenland en de 
wijkgerichte aanpak LSI). Een effect daarvan is dat de aandacht voor bestaanszekerheid bij 
handhaving toeneemt, wat leidt tot een effectievere en mensgerichtere dienstverlening (met lagere 
maatschappelijke kosten).  
 
Specifieke (nog te ontwikkelen) dienstverlening in het kader van de coronacrisis 
De komende maanden wordt er binnen PERSPCT gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe 
concepten, die als gevolg van de coronacrisis nodig zijn om burgers naar werk te kunnen blijven 
ontwikkelen. Het Rijk stelt daartoe (Tozo-3) aanvullende middelen ter beschikking om mensen van 
werk naar werk te ontwikkelen en te begeleiden. Los daarvan liep er al een Rijkstraject (Breed 
Offensief), wat meer toeziet op het beter benutten van het ontwikkelperspectief van burgers in de 
bijstand en in andere kwetsbare posities. Deze nieuwe concepten worden in samenspraak en 
samenwerking met UWV, opleiders, ontwikkelbedrijven en werkgevers ontwikkeld en vervolgens in het 
totale netwerk geïmplementeerd. Deze ontschotting, zowel op middelen als op inzet van mensen en 
instrumenten, is ook een uitdrukkelijke opdracht van het Rijk. De SDD speelt daar nu al op in en zet 
middelen (subsidies en Participatiebudget) in om deze stap te maken en legt daartoe aan de 
verschillende overlegtafels de verbinding met partijen. 
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Wat zijn de kosten? 
 
(bedragen x € 1.000) 
Opgaven Begroting t/m  

1e burap 
2e burap Afwijking 

 lasten lasten lasten 
    

Ontwikkelen naar werk 46.145 45.560 -584 
     

Apparaat Ontwikkelen naar werk 
 

8.959 8.060 -898 
     

Participatie 
 

8.083 7.788 -295 
     

Statushouders 
 

422 422 - 
     

WSW 
 

28.681 29.290 609 
     

Totaal 
 

46.145 45.560 -584 

 
Participatie 
De begroting van het participatiebudget is opgebouwd uit de Algemene uitkering (Wwb klassiek, 
Individuele studietoeslag) en de zogenaamde integratie-uitkering Participatie. Daarnaast is de 
subsidie Pilot Kinderopvang, subsidie verlengde ondersteuning en Perspectief op Werk van de 
gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht toegevoegd. In onderstaand overzicht (exclusief apparaat) 
maken we de afzonderlijke bedragen inzichtelijk. 
 

 
 
Toelichting: 
 
De ontwikkeling van de lasten Participatie als gevolg van de lockdown is nog onvoldoende in beeld. 
Het is om die reden te vroeg om het budget tussentijds aan te passen, omdat een goed zicht op de 
dynamiek in het komende half jaar ontbreekt. Feit is dat er momenteel als gevolg van de lockdown en 
de stilgelegde activiteiten een onderbenutting is op het bestaande budget. Daarom worden de 
aangepaste hogere bedragen uit de meicirculaire 2020 (met uitzondering van de Wsw) niet bij 
gemeenten opgehaald. 
 
B. Opbrengsten individuele detacheringen 
De detacheringen van beschut werkers via Werxaam stopt in zijn huidige vorm, waardoor er  
€ 180.000 minder omzet wordt gegenereerd. Hier staat tegenover dat ook de lasten met een gelijk 
bedrag naar beneden wordt gesteld. De beschut werkers komen in reguliere dienst.  
Werxaam B.V. ontvangt hiervoor conform beleid loonkostensubsidie.  
 
E. Pilot Kinderopvang Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 
Vanwege de lockdown is het project niet van start gegaan. Afgesproken is om 3/4 van het budget 
terug te geven aan gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. 
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G. Wsw 
In de meicirculaire zijn de uitgaven aan Sw op basis van het aantal Sw-ers herijkt en naar boven 
bijgesteld met € 0,6 miljoen. Deze verhoging wordt een bij de gemeenten opgehaald en conform 
afspraken tussen Drechtwerk en GRD/SDD verdeeld o.b.v. verdeling van de Sw-populatie.  
 
Op de omzet van de Wsw-detacheringen, wordt mede als gevolg van de coronacrisis (terugloop 
omzet detachering Sw) € 0,4 miljoen tekort verwacht. De omzet loopt als gevolg van de vermindering 
van het aantal Sw-ers en het feit dat de ouder wordende doelgroep elk jaar minder omzet genereert, 
al terug (prognose 2020 was € 0,27 miljoen). Nu als gevolg van de crisis loopt dit tekort op naar € 0,4 
miljoen. Dit bedrag wordt niet bij de gemeenten opgehaald. De verwachting is dat dit opgevangen kan 
worden binnen het overschot op Participatie.  
 
 
ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING 
 
Wat willen wij bereiken? 
 

We zorgen voor kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid voor 
inwoners 

We zorgen voor mensgerichte ondersteuning 
 

We zoeken naar innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking en hebben hierin 
een aanjagende rol 
 

 

 
 
Aantal unieke klanten per gemeente 
Klanten kunnen meerdere indicaties hebben. Bij de bepaling van het aantal unieke klanten zijn in 
onderstaande tabel, in tegenstelling tot de rest van de rapportage, tevens de maatwerkvoorzieningen 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen meegenomen. Dit, omdat ontvlechten geen recht 
zou doen aan de samenloop in het bredere domein van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. 
 

Gemeente 31/12/18 31/12/19 30/04/20 31/08/20 

Alblasserdam 
Dordrecht 
Hardinxveld-Giessendam 
H-I-Ambacht 
Papendrecht 
Sliedrecht 
Zwijndrecht 

1.092 
7.339 
1000 
1.313 
1.712 
1.916 
2.790 

1.155 
8.018 
1.047 
1.439 
1.891 
2.088 
3.007 

1.174 
8.088 
1.053 
1.454 
1.923 
2.116 
3.044 

1.167 
8.100 
1.063 
1.472 
1.943 
2.135 
3.016 

Totaal Drechtsteden 17.162 18.645 18.852 18.896 

 
  

Aantal actieve Wmo indicaties Stand Stand

Drechtsteden 31-12-2019 30-4-2020

Huishoudelijke ondersteuning          6.418          7.841          8.073        8.146 

Hulpmiddelen:

       Rolstoelen          2.856          2.902          2.894        2.859 

       Woonvoorzieningen             789             976            730           999 

Vervoersvoorzieningen

       Drechthopper         13.432         14.300        14.355       14.611 

       Individueel vervoersvoorziening          2.698          2.897          2.927        3.019 

Begeleiding individueel          2.305          2.566          2.602        2.631 

Dagbesteding (incl. vervoer)  1.099 (717)  1.253 (781)  1.209 (770)  1176 (721) 

Kortdurend verblijf                 6               10              11               9 

Stand 

31/12/18 

Stand 

31/08/2020
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Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
 
Verklaring van de afwijking 
Sinds het kabinet op 12 maart jongstleden ingrijpende maatregelen heeft genomen om de 
coronapandemie te bestrijden, is er een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Inmiddels is de 
destijds ingestelde 'intelligente lockdown' stapsgewijs versoepeld, maar zal iedereen, tot er een 
afdoend medicijn of vaccin is, moeten leven en functioneren in de 'anderhalve meter-samenleving'. 
Deze kenmerkt zich door een hoge mate van fluïditeit: de onderliggende regels en afspraken staan 
niet vast, maar worden, zowel op nationaal als subnationaal niveau, aangepast naar gelang de situatie 
zich voordoet (bijvoorbeeld bij een lokaal oplopende besmettingsgraad).Tegen deze achtergrond is 
het lastig een betrouwbare doorkijk te bieden naar de toekomst. 
 
Binnen de opgave 'Zorgen voor Ondersteuning', speelt er wel een andere dynamiek in vergelijking met 
de opgaven 'Versterken van Bestaanszekerheid' en 'Ontwikkelen naar Werk'. Ontwikkelingen op de 
laatste twee opgaven zijn namelijk in hoge mate conjunctuurvolgend. Dit geldt echter nauwelijks voor 
deze opgave (met uitzondering van de behoefte aan participatieplekken en maatschappelijke opvang). 
De Wmo-doelgroep wordt immers gekenmerkt door beperkingen van lichamelijke, psychiatrische en 
sociaal-psychische aard en wordt de groei van de cliëntenaantallen in hoge mate bepaald door 
autonome ontwikkelingen als (dubbele) vergrijzing, extramuralisering en ambulantisering. Samen met 
de keuze van het kabinet om een abonnementstarief in te voeren, zorgt dit voor stijgende 
cliëntenaantallen. 
 
Impact van de coronamaatregelen op de dienstverlening 
Dat neemt niet weg dat de coronapandemie grote impact heeft gehad op de dienstverlening binnen 
deze opgave. Maar niet zozeer vanwege de toevloed van een nieuwe cliëntengroep (ex-
coronapatiënten; deze is met de huidige besmettingsgraad nog steeds minimaal). De belangrijkste 
corona-gerelateerde 'drivers' voor op- en neergaande ontwikkelingen zijn de (sub)nationale 
maatregelen ter bestrijding van de pandemie, en de impact daarvan op enerzijds het 
cliëntenvertrouwen (durven cliënten gebruik te maken van de voorzieningen) en anderzijds het 
voorzieningenaanbod (kunnen de voorzieningen onder de geldende condities worden voortgezet).  
 
Tijdens de lockdown daalden meldingen en aanvragen sterk en viel reeds geïndiceerde 
ondersteuning, daar waar sprake is van persoonlijke dienstverlening (huishoudelijke ondersteuning en 
Individuele Begeleiding) of collectieve dienstverlening (Doelgroepenvervoer, Dagbesteding en 
participatieplekken) deels stil of werd – waar mogelijk – op alternatieve wijze ingevuld. Bij de meer 
klassieke voorzieningen die eenmalig op maat worden verstrekt, zoals rolstoelen, scootmobielen en 
woningaanpassingen, was dat veel minder het geval.  
 
Na de lockdown, met de stapsgewijze verruimingen van de bewegingsvrijheid, is de inzet en omvang 
van dienstverlening geleidelijk hersteld. De feitelijke dienstverlening (aan geïndiceerde cliënten) is 
tijdens deze verslagperiode nog niet op het niveau van vóór de lockdown. Dit geldt met name voor 
Dagbesteding (-/- 20%) en collectief vervoer (-/- 50%). Sinds juli zijn de meldingen en aanvragen terug 
op het niveau van februari en er zijn er aanwijzingen dat dit verder doorstijgt. Paradoxaal genoeg leidt 
dit alles weliswaar tot een (tijdelijke) dip in de groeitrend, maar liggen de cliëntenaantallen over de 
breedte genomen niet lager dan waarmee ten tijde van het opstellen van de begroting (eind 2018) 
rekening werd gehouden. Dit geldt bijgevolg ook voor de uitgaven. 
 
De bezetting op de participatieplekken loopt terug ten opzichte van de vorige periode. Eind juni waren 
er 497 plekken bezet bij de leerwerkbedrijven, terwijl er 620 beschikbaar zijn. Deze terugloop is toe te 
schrijven aan de verplichte sluiting van leerwerkbedrijven tijdens de lockdown. We zien nu, na de 
lockdown weer een toename in het aantal bezette plaatsen. 
 
Impact van de coronamaatregelen op de financiën 
Ten tijde van de lockdown hebben de ministeries van VWS, J&V en de VNG afspraken gemaakt over 
een set tijdelijke maatregelen om de financiële zekerheid van zorgaanbieders te waarborgen. Op 
grond van de landelijke afspraken heeft de SDD aanbieders doorbetaald v.w.b.de geïndiceerde 
voorzieningen op basis van de realisatie van de tweede declaratieperiode 2020. 
 
Ook de vervoerders die zorg dragen voor het doelgroepenvervoer zijn beperkt getroffen door de forse 
afname van het aantal reizigers. Dit hangt samen met het gegeven dat we sinds de start van 
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Stroomlijn als regisseur van het vervoer, met de aanbieders van vervoer afspraken maken over het 
volume dat minimaal wordt afgenomen en niet meer per feitelijk gereden rit afrekenen.  
 
Met de stapsgewijze afbouw van de lockdown zijn de landelijke maatregelen, met uitzondering van de 
regeling voor de compensatie van meerkosten, formeel beëindigd per 1 juli 2020 (regeling meerkosten 
per 1 januari 2021). In de Drechtstedelijke praktijk was dat een week later, omdat wordt uitgegaan van 
vierwekelijkse declaratieperiodes. Met het verzoek aan de aanbieders om, met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen, vanaf dat moment de dienstverlening te normaliseren, gelden weer de reguliere 
contractvoorwaarden. De facto betekent dit alles dat, ondanks de grote onderbenutting van de 
dienstverlening ten tijde van de lockdown en het voorzichtige herstel na die tijd, de uitgaven in deze 
verslagperiode niet naar rato zijn afgenomen, maar ten opzichte van de groeitrend slechts een kleine 
daling laten zien.  
 
Bij de inkomsten speelt dat cliënten zijn gevrijwaard van eigen bijdragen (abonnementstarief) indien er 
geen ondersteuning is geleverd. In de Drechtsteden geldt dat bij Individuele Begeleiding en 
Dagbesteding van cliënten (nog) geen bijdrage in de kosten wordt gevraagd, dus daar heeft minder 
levering geen financiële gevolgen. Dat is wel het geval bij huishoudelijke ondersteuning en – via de 
ritprijzen – de Drechthopper. Minder gebruik betekent daar minder inkomsten, tegen gegarandeerde 
uitgaven voor de leveranciers. Daarnaast heeft VWS besloten, ter compensatie van cliënten, over de 
maanden april en mei, geen eigen bijdragen te innen. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten 
hiervoor worden gecompenseerd. 
 
Ook met de leerwerkbedrijven zijn, toen vanwege de lockdown de deuren moesten sluiten en/of de 
activiteiten moesten beperken, afspraken gemaakt over financiële compensatie. Gelukkig zijn de 
meeste activiteiten inmiddels weer gestart en kunnen participanten weer terecht bij de 
leerwerkbedrijven. Momenteel vindt een inventarisatie plaats welke activiteiten vanwege nog geldende 
beperkingen nog niet voortgezet kunnen worden. Samen met de leerwerkbedrijven worden vervolgens 
afspraken gemaakt over het al dan niet voortzetten in een andere vorm. Eveneens wordt 
geïnventariseerd welke deelnemers niet kunnen of willen deelnemen aan activiteiten en of er 
alternatieven ingezet kunnen worden. Met de oplopende onderrealisatie betekent dit dat er minder 
kosten worden gemaakt dan begroot. 
 
Impact corona op ontwikkeling cliëntenbestand 
Aan de cliëntenaantallen is voor deze verslagperiode, buiten het collectief vervoer, de stagnerende 
groeitrend als gevolg van de teruglopende meldingen/aanvragen tijdens de lockdown zichtbaar. De 
verwachting is echter dat, met verdere normalisering van de beperkende maatregelen, in de laatste 
maanden van het jaar een inhaalslag wordt gemaakt. Bij aanscherping van de beperkende 
maatregelen en/of bij (de dreiging van) een tweede besmettingsgolf zal dit zeer waarschijnlijk 
achterblijven. 
 
Specifieke dienstverlening in het kader van de coronacrisis 
 
#SDDHelpt 
Eind maart 2020 is gestart met de actie 'SDD Helpt', een initiatief om noodzakelijke dienstverlening 
tijdens Corona in te zetten en te coordineren. Medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden 
hebben vanuit dit initiatief tot eind augustus in totaal 4.733 mensen gebeld en in totaal 266 hulpvragen 
naar de diverse lokale initiatieven doorgeleid. Hulpvragen gaan met name over boodschappen halen 
en de behoefte aan een extra (klets)praatje (vanwege eenzaamheid of soms vanwege de thuissituatie 
zoals bv. een dementerende en/of zieke partner). Dit mooie voorbeeld van regionaal samenwerken en 
verbinden wordt nog steeds erg gewaardeerd door klanten. Het initiatief sluit overigens goed aan bij 
de visie.  
 
Bij de 70 plussers zijn tot op heden 1.317 klanten (63% van het totaal) gebeld en bij de 80 plussers 
3.416 (90% van het totaal). Hiervan heeft bij de 70 plussers 71% van de klanten de telefoon 
opgenomen en bij de 80 plussers 81% van de klanten. Het blijkt dat de 70 plussers minder goed 
bereikbaar zijn dan de 80 plussers. De meeste cliënten reageren positief, maar hebben geen 
aanvullende hulpvraag (80+ 91%; 70+ 90%). Bij de 80 plussers heeft 7% wel een hulpvraag (tot nu 
toe 184 klanten) en bij de 70 plussers is dit 9% (82 klanten).  
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Wat zijn de kosten? 
 
(bedragen x € 1.000) 
Opgaven Begroting t/m  

1e burap 
2e burap Afwijking 

 lasten lasten lasten 
    

Zorgen voor ondersteuning 66.356 66.131 -224 
     

Apparaat Zorgen voor ondersteuning 
 

6.745 6.561 -183 
     

Begeleiding en kortdurend verblijf 
 

28.453 26.550 -1.903 
     

Huishoudelijke ondersteuning 
 

19.750 20.520 770 
     

Hulpmiddelen 
 

3.816 4.550 734 
     

Vervoer 
 

7.592 7.950 358 
     

Totaal 
 

66.356 66.131 -224 

 
Financiële toelichting 
In de 1e bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd dat de trends in de klantenaantallen Wmo elkaar in 
financiële zin lijken uit te middelen. De realisatiecijfers over het eerste halfjaar 2020 staven deze 
verwachting. Het aantal klanten met een Wmo voorziening waarop het abonnementstarief eigen 
bijdrage verschuldigd is, neemt nog steeds toe en daarmee ook de kosten ervan. Dit is vooral 
zichtbaar bij de huishoudelijke ondersteuning en de woonvoorzieningen. De groei bij deze 
voorzieningen was afgelopen periode weliswaar minder sterk dan in 2019, maar van stabilisatie van 
het klantenbestand is vooralsnog geen sprake. Hier staat tegenover dat de groei van het aantal 
klanten met Individuele Begeleiding wel lijkt te stabiliseren.  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verdere versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk ook de vraag 
naar deze voorzieningen weer toeneemt, mede als gevolg van de toenemende vergrijzing van de 
bevolking. 
 
De geprognosticeerde lasten, zoals zichtbaar in bovenstaande tabel, wijken per onderdeel af al naar 
gelang de mate waarin de voorziening is geraakt door de coronacrisis. Per saldo zijn de 
geprognotiseerde lasten nagenoeg gelijk aan de begrote lasten. Aan de inkomstenkant is echter wel 
sprake van een nadeel van € 0,9 miljoen. Door minder gebruik van voorzieningen tijdens de eerste 
maanden, bijvoorbeeld het gebruik van de Drechthopper, is er door klanten minder aan eigen 
bijdragen betaald. Per saldo wordt daardoor aan de gemeente een aanvullende bijdrage gevraagd van 
€ 0,8 miljoen.  
 
De Minister van Volksgezondheid heeft besloten dat gemeenten door verlies van eigen bijdragen als 
gevolg van coronacrisis gecompenseerd gaan worden. De verwachting voor de 
Drechtstedengemeenten is dat het gaat om een vergoeding van circa € 0,3 miljoen die gemeenten via 
het gemeentefonds gaan ontvangen en waarmee ze deze stijging van de gemeentelijke bijdrage 
gedeeltelijk kunnen opvangen. 
 
Wanneer voor opgave Zorgen voor Ondersteuning de groeiontwikkeling 2020 wordt doorgetrokken 
naar de begroting 2021, dan is vooralsnog het beeld dat volgend jaar het vastgestelde budget niet 
wordt overschreden. Op dit moment is de groei 2020 lager dan waarmee bij het opstellen van de 
primaire begroting 2021 rekening is gehouden. Hoe de groei zich feitelijk ontwikkelt is mede 
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende 
normalisering van de zorgverlening. 
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BEDRIJFSVOERING SDD 
 
Dienstverlening 
De klanttevredenheid is in het tweede kwartaal 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in het 1e 
kwartaal (zie grafiek 1). Het gemiddelde cijfer van een 7,9 overstijgt ruimschoots de norm van een 7,5. 
Het lijkt erop dat overall de corona beperkingen geen effect hebben op de klanttevredenheid. 
 

 
 
Het cijfer 7,9 is het (gewogen) gemiddelde van alle gemeten onderdelen. Op de onderdelen valt op :  

 Klanten zijn het meest tevreden over de telefonische dienstverlening, die een 8,2 krijgt in deze 
periode (in 2019 gemiddeld een 7,8); 

 De tevredenheid over de Wmo aanvraagprocedure is iets verder gestegen naar een 8 (was een 
7,9); 

 Klanten zijn deze periode minder tevreden over de bijstandsaanvraag; dit cijfer daalt naar een 7,2 
(was een 7,6). Het is voor deze klanten niet duidelijk (genoeg) wat ze van de SDD mogen 
verwachten en men voelt zich niet altijd goed geholpen, blijkt uit de analyse. 

 
Klachten 
Het aantal ontvangen klachten in deze periode is opvallend lager dan gebruikelijk. Hier is het effect 
van de dienstverlening op afstand duidelijk zichtbaar: sinds de invoering van het thuiswerken voeren 
we veel minder persoonlijke gesprekken op kantoor. Mogelijk dat de drempel om klachten in te dienen 
hierdoor toeneemt, we zien immers geem duidelijk stijging van de klantteveredenheid. 
 

 
 
In juli en augustus 2020 kwamen 18 klachten binnen. Ook dat ligt ruim onder het maandgemiddelde 
van 14 klachten in 'normale' tijden.  
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De meeste klachten hebben betrekking op de werkwijze (33%) en het niet nakomen van afspraken 
(26%). Het aantal gegronde klachten was in deze periode 52% en dat is iets lager dan het gemiddelde 
in 2019 (59% gegrond).  
 
De afhandeltermijn voor klachten is 6 weken in het tweede kwartaal. Het streven is om zoveel mogelijk 
klachten binnen 3 weken af te handelen. De tijdige afhandeling is teruggelopen ten opzichte van de 
vorige periode. Het gaat in absolute aantallen om een paar klachten die buiten de termijn van 6 weken 
zijn afgehandeld. Zie tabel 1 voor de trend.  
  

2016 2017 2018 2019  2020 
Q1 

2020 
Q2 

Afgehandeld binnen 6 weken 73% 87% 94% 92% 100% 88% 

Waarvan binnen 3 weken  32% 52% 64% 64% 78% 52% 

 
De instroom van bezwaarschriften 

Periode 
Totale instroom 

2019 
Gemiddeld per 

maand 2019 
Totale instroom 

2020 tm aug 

Gemiddeld per 
maand tm aug 

2020 

ingekomen 647 54 315 39 

 
Het afgelopen jaar (dus in 2019) werden 647 bezwaarschriften ontvangen. Nog nooit in de historie van 
de GR Drechtsteden was de instroom zo laag. De instroom op het terrein van de zorg was in 2018 al 
laag, in 2019 is ook het aantal P-wet bezwaren (levensonderhoud en minimaregelingen) sterk 
afgenomen. De dalende tendens in de instroom van bezwaarschriften zette zich in de eerste helft van 
2020 door. Bij een gelijkblijvende instroom van ongeveer 40 bezwaarschriften per maand, zou het 
jaartotaal onder de 500 bezwaarschriften blijven.  
 
Klachten Tozo 
Het aantal bezwaarschriften dat op besluiten op grond van deze regeling is ingediend, is tot nu toe 
(periode van 1 juli tot en met 31 augustus) beperkt gebleven, te weten 8 bezwaren op in totaal 653 
genomen beslissingen, waarvan 53 afwijzende besluiten. 
 
Invoering eigen bijdrage Wmo voorzieningen Individuele Begeleiding en Dagbesteding 
Vanaf 1 december 2020 geldt dat van klanten aan wie op grond van de Wmo 2015 een voorziening 
Dagbesteding of begeleiding individueel is toegekend, een eigen bijdrage wordt gevraagd ter hoogte 
van het abonnementstarief van € 19,00 per maand. In de afgelopen weken zijn circa 4.000 personen 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is nog niet te zeggen hoeveel klanten tegen dit besluit 
bezwaar maken. Tot op heden zijn er vijf bezwaarschriften over dit besluit ontvangen. 
 
De instroom van bezwaarschriften in relatie tot het aantal primaire besluiten 
Onderstaande tabel geeft een inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezwaarschriften in relatie tot 
het aantal primaire besluiten. Hieruit blijkt dat in vergelijking met dezelfde perioden in 2018 en 2019, 
het aantal bezwaarschriften in verhouding tot het aantal primaire besluiten, op een ongeveer 
gelijkblijvend en relatief laag niveau is gebleven. 
 

 Periode Aantal primaire 
besluiten 

Aantal 
bezwaarschriften 

Bezwaarschriften 
in verhouding tot 
het aantal 
primaire besluiten 

Besluiten P-wet, 
Wmo,Wgs 

2018 jan - sept 84196 518 0,6% 

2019 jan - sept 75300 386 0,5% 

2020 jan - aug 47254 255 0,5% 
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Resultaat van behandeling 
In totaal werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 128 bezwaren afgehandeld. In dat kwartaal was 
een relatief groot aandeel van deze bezwaren (geheel of gedeeltelijk) gegrond verklaard, te weten 
38%. Ter vergelijking, over heel 2019 is van alle behandelde bezwaarschriften 23% gegrond 
geoordeeld. In de maanden april tot en met augustus werden 194 bezwaarschriften behandeld 
waarvan 22% gegrond is bevonden. Het aandeel gegronde bezwaren is hierdoor terug op het lagere 
niveau van 2019.  
 

Periode Behandeld (gedeeltelijk) 
gegrond 

Ambtshalve 
herzien 

(gegrond) 

1e kwartaal 
2020 

128 23 (18%) 25 (20%) 

2020 apr-aug 194  27 (14%)  16(8%) 

 
Termijn van afhandeling 
In 73% van de gevallen werd het bezwaarschrift binnen de servicetermijn van 12 weken afgehandeld. 
Dit is bijna gelijk aan de norm van 75% en is ook een iets minder resultaat ten opzichte van 2019 toen 
76% binnen de servicetermijn werd afgehandeld. 
 
Aantallen procedures bij de rechtbank 2020 (tot en met augustus) 
 

Procedure 2019 2020 

Beroep 53 34 

Hoger beroep 10 9 

Voorlopige voorzieningen 17 13 

 
Parallel aan de daling van het aantal bezwaren werd ook de rechtbank minder vaak ingeschakeld dan 
in de periode van januari tot en met augustus in 2019.  
 
Stand van zaken taakstelling 
Het besluit van de Drechtraad op 7 juli jl. over de invulling van € 1,9 miljoen met 6 
beheersmaatregelen wordt in de 2e helft van 2020 in gang gezet. De implementatie van deze 
maatregelen kent een gefaseerde uitrol, afhankelijk van de aard van de maatregelen, zoals de 
gevolgen voor contracten maar ook een zorgvuldige communicatie aan betrokkenen. 
 
De realisatie van de maatregelen zijn als volgt in het 4e kwartaal 2020 gepland: 

 Per 1 oktober stopt de SDD met de regionale inzet van de adviseur geldzaken. De gemeente 

Dordrecht heeft echter aangegeven deze activiteiten voor eigen rekening te zullen voortzetten. 

Daarmee worden de frictiekosten tot een minimum beperkt; 

 Voor het einde van 2020 worden de maatregelen 'Versobering van de Baanbonus' en 'Beperking 

van de Drechthopper uren' ingevoerd;  

 Per 1 december 2020 wordt de 'Eigen bijdrage Individuele Begeleiding/Dagbesteding' 

doorgevoerd;  

 En tot slot wordt per 1 januari 2021 de 'Drechthopper als algemene voorziening 75+' geschrapt en 

wordt de 'Bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering' verlaagd. 

Deze maatregelen staan los van de nog te bezuinigen € 0,9 miljoen, welke met de afzonderlijke 
gemeenten moeten worden ingevuld met maatwerkafspraken. De gevolgen voor de begroting 2021 
worden meegenomen bij de 1e bestuursrapportage 2021. 
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Wat zijn de kosten? 
 
(bedragen x € 1.000) 
Opgaven Begroting t/m  

1e burap 
2e burap Afwijking 

 lasten lasten lasten 
    

Overhead 19.260 19.514 254 
     

Apparaat Overhead 
 

19.260 19.514 254 
     

Totaal 
 

19.260 19.514 254 

 
Afgelopen jaar is de organisatie van de Sociale Dienst door een extern bureau gebenchmarkt op 
kwaliteit en kosten van het apparaat. De conclusie is dat de organisatie van de SDD efficiënt is 
ingericht ten opzichte van andere sociale diensten in Nederland.  
 
Afwijking apparaat/ overhead ten opzichte van begroting als gevolg van de coronacrisis 
Door de coronacrisis wordt tijdelijk gebruik gemaakt van extra externe capaciteit. De kosten voor deze 
capaciteit blijven binnen de hiervoor extra beschikbare Rijksvergoeding.  
 
De SDD heeft daarnaast in verband met COVID-19 extra kosten moeten maken voor de aanschaf van 
beschermingsmiddelen, aanpassing van de werkomgeving zowel in het kantoor als thuis voor wat 
betreft de werkplekken, communicatie en overige zaken om de uitvoering van de reguliere 
werkzaamheden, conform de anderhalve meter-maatregelen, mogelijk te maken. Per saldo leidt dit nu 
tot een overschrijding van de overheadkosten van € 0,3 miljoen. In de meicirculaire is opgenomen dat 
gemeenten deze kosten kunnen declareren. Mogelijk dat een deel van deze kosten later alsnog door 
het Rijk vergoed worden. 
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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. 
 
(bedragen x € 1.000) 

  
Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

IBD 8.750 8.750 - 8.750 8.750 - - - - 

SCD 48.822 48.822 - 52.779 52.779 - 3.957 3.957 - 

GBD/OCD 8.092 8.092 - 8.547 8.547 - 455 455 - 

Totaal 65.664 65.664 - 70.076 70.076 - 4.412 4.412  

 
 

2.3.1. Ingenieursbureau Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
Sinds 2018 is het Ingenieursbureau gecertificeerd in ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) met als 
doel om de organisatie en werkwijzen continu te verbeteren en te voldoen aan de door ons van 
toepassing verklaarde eisen. Waaronder bijvoorbeeld wet- en regelgeving en de eisen van onze 
belangrijkste stakeholders. Dit jaar is door een externe partij ons kwaliteitssysteem geëvalueerd en 
hierbij is er geen enkele afwijking gevonden. Aangezien kwaliteitsmanagement een continue proces 
is, zullen ook de rest van het jaar procedures en documenten verder aangescherpt, aangevuld en 
vastgelegd worden. Het management is eindverantwoordelijk voor de doeltreffendheid van het 
kwaliteitssysteem, maar alle medewerkers van het IBD leveren hier vanuit hun rollen dagelijks een 
actieve bijdrage aan. We monitoren de wensen van onze opdrachtgevers en werken conform de 
afgesproken protocollen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Voor een krachtige uitvoering van het ingenieursbureau moeten de visie, de lange termijn doelen en de 
korte termijn doelen met elkaar verbonden worden. De technische disciplines binnen het IBD worden 
sterker benoemd. Dit zijn: 

 Contracten, contractvorming, kostenramingen, begrotingen en risicoanalyses  

 Directievoering en toezicht; 

 Riolering en stedelijk water; 

 Wegen en verhardingen; 

 Constructies en geotechniek; 

 Groen- en cultuurtechniek; 

 Inrichting en ontwerp openbare ruimte. 
 
Het IBD stelt een viertal belangrijke thema's (ontwikkelopgaven) centraal bij de ontwikkeling in de 
komende jaren. Deze thema's zijn: 
1. 3D ontwerpen en modelleren; 
2. Klimaatadaptatie en klimaatbestendig ontwerpen; 
3. Circulair ontwerpen en materiaalgebruik; 
4. Data gestuurd werken. 
 
Deze thema's spelen eveneens bij de eigenaren van het IBD. Het IBD sluit aan bij de regionale 
ontwikkelopgaven en levert technische expertise bij de uitwerking van de thema's. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het kennisnetwerk van marktpartijen en verbonden ingenieursbureaus (waaronder 
Rotterdam) waarmee het IBD een samenwerkingsovereenkomst heeft.  
 
Het IBD is een wendbare organisatie met betrokken, betrouwbare en bevlogen medewerkers. Samen 
met onze partners ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen. De missie 
van het IBD, met nadruk op de publieke rol van het IBD, blijft van toepassing: 
 

Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van 
civiele techniek. Als Drechtstedenpartner ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving 

van morgen. 
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Als primaire taak voert het IBD opgaven uit in de openbare ruimte voor onze opdrachtgevers. Wij 
ontzorgen onze opdrachtgevers en realiseren, samen met de markt, projecten binnen de gestelde 
kaders. Het IBD schakelt tussen verschillende vormen van opdrachten en adviesvragen, in alle fasen 
van het project. Wij combineren opgaven in de openbare ruimte, die bij verschillende organisaties 
bestaan. Door het bevorderen van de samenwerking zijn wij in staat om het resultaat voor onze 
opdrachtgevers in geld, tijd en kwaliteit te realiseren. Het IBD vormt de schakel tussen de publieke 
opdrachtgevers en de marktpartijen. 
 
Hoe blijven we dit meten? 
Het IBD stelt iedere maand een managementrapportage op met de belangrijkste, bedrijfsmatige, 
sturingsparameters. Deze managementrapportage wordt gedeeld met de belanghebbenden van het 
IBD. Drie maal per jaar bespreekt de 'Werkgroep Governance IBD', het 'Stuurgroepoverleg IBD' en het 
'Bestuurlijk overleg IBD' de belangrijkste trends en indicatoren uit de managementrapportage en doet 
aanbevelingen richting het MT-IBD. Mede in het kader van data gestuurd werken wordt de (statische) 
management rapportage de komende maanden omgezet naar een interactieve rapportage in Power 
BI. Deze innovatie pakken we samen met het Smart Data Center van het OCD/GBD op. Een mooie 
'cross-over' binnen de GRD. De nieuwe inzichten welke deze vernieuwde rapportage met zich 
meebrengt zal de efficiëntie van het ingenieursbureau ten goede komen.  
Het IBD heeft een jaarplan 2020 opgesteld. De voortgang van het jaarplan wordt besproken binnen 
het MT en het MT+ overleg met de projectregisseurs. Ook de Ondernemingsraad en het personeel 
volgen de voortgang van het jaarplan nauwlettend. 
 
Klanttevredenheid wordt door het IBD systematisch gemeten en geregistreerd. Er worden 
klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) ingevuld in voorbereiding op lunchbijeenkomsten waar de 
resultaten door medewerkers van de opdrachtgevers en medewerkers van het IBD worden 
besproken. Deze wijzen van werken wordt door alle partijen als constructief ervaren. De resultaten 
van de klanttevredenheidonderzoeken (KTO's) worden gedeeld binnen het IBD en leiden tot 
aanvullende verbetermaatregelen. Nieuw voor dit jaar is dat de KTO niet alleen voor afgeronde 
projecten uitgezet wordt, maar ook voor nog lopende projecten. Door de situatie rondom corona wordt 
er momenteel gekeken naar een passend alternatief voor de lunchbijeenkomsten. 
 
COVID-19  
Ook het IBD ondervindt effecten van het coronavirus (COVID-19). Nog voorafgaand aan de 
afkondiging van de maatregelen van de overheid heeft het IBD zich al voorbereid op deze 
maatregelen. Het was zodoende snel schakelen toen werd gesteld dat er thuis gewerkt moest worden. 
Het ICT-netwerk was al aanwezig, de snelheid van het netwerk was eerder al aangepast om CAD 
tekenen vanuit een thuiswerkplek mogelijk te maken, groepsapps werden aangemaakt om binnen 
teamverband de communicatie te stroomlijnen, met MS Teams zijn de belangrijkste overlegstructuren 
in tact gebleven, zij het op afstand. Elke week spreekt met MT met de projectregisseurs en twee maal 
per week spreekt met MT elkaar. De projectregisseurs en projectleiders sturen de teams aan en 
zorgen voor ondersteuning van het team bij het werk. Tevens is aandacht voor een goede 
werkverdeling en continuïteit aan productiviteit van de teamleden. Uiteraard zorgt deze wijze van 
werken voor wat inefficiënties. 
 
Wat het effect op langere termijn is (bijvoorbeeld voor geheel 2020) is nog onduidelijk, maar als MT 
sturen we op verwachte ontwikkelingen. 
 
In deze periode is aandacht voor ons immateriële kapitaal erg belangrijk. Onze collega's missen de 
sociale contacten. Hier is vanuit het MT en binnen de teams aandacht voor. Een blijk van waardering 
en aandacht heeft het MT geuit in de achterliggende weken.  
 
Onlangs hebben we onder het personeel een peiling gehouden rond de 1,5 meter kantooromgeving 
en thuiswerken. Vragen als 'wat is de belangrijkste reden om weer naar kantoor terug te willen keren' 
en welke verbeterpunten zijn nodig om optimaal thuis te kunnen werken' stonden hierin centraal. Met 
een respons van 80% hebben we een goed beeld kunnen vormen over wat er leeft onder het 
personeel. 
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Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

  

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 8.750 8.750 - 8.750 8.750 - - - - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 8.750 8.750 - 8.750 8.750 - - - - 

 
Resultaatanalyse Ingenieursbureau Drechtsteden 

Niet van toepassing, er zijn geen financiële afwijkingen te melden. 
 
Vanaf 2017 is (na vaststelling in het bestuurlijk overleg) een nieuwe verrekensystematiek ingevoerd 
binnen de organisatie, waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de eigenaren (in 2020 
Dordrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam) terugvloeien naar de civieltechnische projecten 
in de vorm van een korting op het uurtarief. Hoe meer productie wordt gerealiseerd des te meer 
korting op het uurtarief verstrekt kan worden. Verwacht wordt in 2020 een korting van € 1,4 miljoen te 
kunnen verstrekken aan de eigenaren. 
 
 

2.3.2. Servicecentrum Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 

Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke 
opgaven kunnen waarmaken: 

Wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken. 

 
In 2020 werken we aan de volgende onderwerpen: 

 Het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; samenwerken aan moderne en slimme 
organisaties' is in 2020 ingevoerd en wordt verder geoperationaliseerd; 

 Het SCD heeft de ambitie om meer vraaggericht, innovatief en klantgericht te werken. We 
zijn daarom al een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen. Om dat te realiseren en dichter 
bij onze klanten te staan, focussen we ons op vijf pijlers: Optimaliseringsplan SCD, 
Procesoptimalisatie, Leren & Ontwikkelen, ICT Verandert! en P&O in actie. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
Het SCD draagt zorg voor de bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke opgaven 
waar kunnen maken. Wij ontzorgen, zodat de partners beter kunnen werken. In de paragraaf 'Interne 
ontwikkelingen SCD gaan we hier verder op in.  
Hieronder ziet u onze meerwaarde bij de going-concern-zaken kort samengevat: 
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Naast de going-concerntaken focussen we ons in 2020 op de volgende onderwerpen: 
 
Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden' 
Het ONS-D, het Netwerk MT Middelen en MT SCD hebben gesproken over de optimalisering van de 
bedrijfsvoering, gekoppeld aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoeringsstrategie. De uitkomsten 
zijn vastgelegd in het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en 
slimme organisaties'.  
 
Er zijn drie inhoudelijke ambities geformuleerd waarop gezamenlijk focus ligt in de versterking van de 
organisaties.  
De gezamenlijke ambities zijn:  

 De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek; 

 De goede randvoorwaarden voor informatie gedreven organisaties; 

 Omgeving en organisatie zijn altijd in beweging: basis op orde en ruimte voor flexibiliteit. 
Het Netwerk MT Middelen en het SCD werken gezamenlijk aan de prioritering en de realisatie.  
 
Interne ontwikkelingen SCD  
Samen met de gemeentesecretarissen en de gemeentelijke managers bedrijfsvoering heeft MT SCD 
het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en slimme 
organisaties'. Ook kijken we naar onze eigen organisatie. We hebben de ambitie om meer 
vraaggericht, innovatief en klantgericht te werken. 
 
Om daar te komen en dichter bij onze klanten te staan, focussen we ons – in samenwerking met onze 
klanten - de komende tijd op de realisering van de koers met 3 pijler en 4 thema's. Schematisch 
weergegeven als volgt: 
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Optimaliseringsplan SCD 
Het optimaliseringsplan gaat over de inhoudelijke opgaven en de onderlinge samenwerking. Het doel 
is het bereiken van gezamenlijke verantwoordelijkheid op de bedrijfsvoering door het SCD en de 
klantorganisatie. In 2020 bepalen wat partnerschap is en hoe dat dan vorm krijgt. 
 
Procesoptimalisatie 
Een onderdeel van de SCD+ koers de optimalisatie van processen, met als doelstelling: 'Het laten 
aansluiten van onze processen op wat de klant wenst in producten en diensten die door het SCD in 
een vloeiende beweging geleverd worden'. Vanuit die doelstelling is: 

 Een processtructuur vastgesteld – hoe kan er procesgericht gewerkt worden binnen het SCD; 

 Een werkgroep gestart waarin teamleiders de rol van proceseigenaar op zich nemen; 

 Een visie op processen is ontwikkeld door de proceseigenaren op de procesorganisatiestructuur en 
KPI's. 

 
ICT Verandert! 
In 2020 werken we aan het operationeel maken van de I-organisatie en het reorganisatieplan. We 
optimaliseren de ICT-keten in de regio in samenspraak met de gemeentesecretarissen (het regie-
model). We zijn bezig met de verSaasing van de applicaties en treffen de voorbereidingen voor de 
aanbesteding in het kader van de sourcing. Een (externe) financiële analyse van de bestaande ICT-
middelen versus de gewenste situatie zal onder andere meer inzicht geven in hoeverre de opgelegde 
taakstellingen reëel zijn. 
Vanuit het programma ICT Verandert! zijn er afspraken gemaakt over de inzet van financiële 
middelen. Doordat de kapitaalinvesteringen op het rekencentrum worden uitgesteld, worden de 
vrijkomende exploitatielasten van € 2,1 miljoen hiervoor ingezet. 
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HR Agenda (voorheen P&O in actie) 
Door middel van P&O sluit de dienstverlening van P&O beter aan bij de verschillende behoeften en 
vragen van de verschillende organisaties. De drie onderwerpen van P&O in actie zijn: 

 Klanttevredenheid P&O advies verhogen; 

 P&O beheer onder de motorkap; 

 Teamontwikkeling. 
In overleg met de ambtelijk portefeuillehouders is afgesproken de teamontwikkeling (3e onderwerp van 
P&O in actie) te structureren langs drie ontwikkellijnen: 

 Passend HR Dienstverleningsmodel; 

 Effectieve structuur/inrichting van de HR-functie; 

 Kwantitatief en kwalitatief goede bezetting van de HR-functie. 
Deze drie ontwikkellijnen sluiten aan bij de behoeften van klanten, wat gaat leiden tot een integraal 
werkende P&O afdeling die de totale P&O keten overziet, waar medewerkers zich kunnen blijven 
ontwikkelen en waar het prettig werken is. 
 
Leren & Ontwikkelen 
Elk team is integraal verantwoordelijk voor hun product of dienst en de afstemming met de klant. 
Medewerkers dragen meer dan voorheen proactief het eigenaarschap over hun vak en de 
verantwoordelijkheden die daarbij horen. Teamleiders hebben de ruimte en verantwoordelijkheid om 
de dienstverlening van hun teams, in samenhang met de andere teams, zelf te organiseren.  
Het SCD heeft leidende principes geformuleerd; een set van concrete vuistregels die richting geven 
aan het dagelijks handelen, die helpen 'het goede te doen' of dat te doen wat de bedoeling is. De 
leidende principes – onze kernwaarden - vormen het kompas in het handelen en samenspel. Onze 
kernwaarden zijn: Professioneel, Empathisch, Eigenaarschap en Lef. 
 
Klant-, Zaak- en Archiefsysteem 
De stuurgroep KZA heeft een harde deadline gesteld voor afronding project per 31 december 2020. 
De voorziene activiteiten in het 3e en 4e kwartaal zijn geïnventariseerd. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan scope en voorziene doorlooptijd. De gemeenten zijn maximaal betrokken bij het project 
KZA (via COT-overleg, IMO-D, MT-middelen, stuurgroep KZA en de implementatiemanagers). 
 
COVID-19 
De coronacrisis heef een grote invloed op het werk, zo ook bij het SCD. Voor de bedrijfskritische 
processen is een impactanalyse opgesteld, die inzicht geeft in de risico's en de daarbij behorende 
acties om de kans op het risico te verkleinen. De maatregelen die genomen zijn/worden hebben met 
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name te maken met de voortzetting van de dienstverlening aan de klantorganisaties, die voor de 
bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het functioneren van het SCD. 
Tot en met het 2e kwartaal zijn de volgende kosten gemaakt voor onze klantorganisaties. 
 
 
Onderdeel 

Kosten Korte omschrijving T.l.v. 
klantorgani-

saties 

T.l.v. SCD 

ICT € 126.283 Extra ICT kosten om werken op afstand te 
ondersteunen. 

€ 126.283 € - 

ICT € - Vervangen wifi-netwerken en uitrol MS Teams. Deze 
stonden al gepland binnen het project ICT-Verandert, 
maar zijn versneld uitgevoerd. 

€ - € - 

JKC&I € 42.930 Extra inzet veiligheidsregio en opvang 
piekwerkzaamheden bij afnemen maatregelen. Dekking 
waarschijnlijk volledig vanuit Veiligheidsregio. 

€ 42.930 € - 

Communicatie € 113.248 Tot 1 juli gerealiseerde extra inhuur voor opvangen piek 
inzet. Te verrekenen met Veiligheidsregio. 

€ 113.248 € - 

P&O € 25.000 Lagere omzet trainingscentrum. € - € 25.000 

Centraal € 7.500 Operationeel maken RPA (robotisering) € - € 7.500 

FZ € 20.705 De facturen voor de kosten voor de 1,5 meter 
aanpassingen zijn rechtstreeks naar de GRD (BDR) 
gegaan. 

€ 20.705 € - 

SCD € - Indirecte kosten door herprioritering van de 
werkzaamheden of het later in moeten lopen van 
achterstanden. 

€ - € - 

Totaal € 335.666  € 303.166 € 32.500 

 
Deze kosten zijn als begrotingswijziging in deze bestuursrapportage opgenomen (zie ook de 
resultaatanalyse SCD) . 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

  

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 48.822 48.822 - 52.629 52.779 - 3.807 3.957 150 
Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 48.822 48.822 - 52.629 52.779 - 3.807 3.957 150 
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Resultaatanalyse Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  Extra dienstverlening I - 3.957 -3.957 DVO's 

B. Lagere lasten met name materieel I 150 - 150  

 Subtotaal  150 3.957 -3.807  

       

 Baten      

A. Extra dienstverlening I 3.957 - 3.957 DVO's 

 Subtotaal  3.957 - 3.957  

       

 Saldo van baten en lasten  4.107 3.957 150  

- Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  4.107 3.957 150  

 
Toelichting: 
 
A. Extra dienstverlening 
Doordat klanten van het SCD meer dienstverlening vragen dan begroot, worden extra kosten 
gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten (DVO's). Deze begrotingswijziging is 
inclusief de extra kosten die gemaakt zijn door het SCD voor de klantenorganisaties in verband met 
COVID-19. 
 
B. Lagere lasten met name materieel 
Op basis van de inzichten en inschattingen in het 2e kwartaal 2020 verwacht het SCD een 
onderuitputting in verband met corona op met name de materiele budgetten verdeeld over diverse 
posten van circa € 150.000. Het te verwachten positieve exploitatiesaldo ter grootte van circa  
€ 150.000 is nog niet als begrotingswijziging opgenomen in deze bestuursrapportage. 
 
Bij de bovenstaande resultaatanalyse moet worden opgemerkt, dat momenteel de financiële 
doorrekening van de nieuwe organisatie ICT wordt uitgevoerd en moet inzicht geven in de realisatie 
van de taakstelling. Op basis van de huidige inzichten verwacht het SCD voor 2020 de taakstelling 
van € 717.000 in het programma ICT Verandert! slechts gedeeltelijk te kunnen realiseren. De 
bespreking en besluitvorming hierover wordt in oktober of november verwacht.  
 
 

2.3.3. Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
Zoals in de samenvatting is beschreven heeft de COVID-19 uitbraak vooral aanmerkelijke effecten op 
de belastingopbrengsten van de deelnemende gemeenten. Voor de bedrijfsvoering hebben wij in de 
risicoparagraaf alleen risico's opgenomen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn. Het totaal aan 
COVID-19 gerelateerde risico's voor GBD/OCD bedraagt € 240.000. Het betreft hier met name 
mogelijke extra invorderingskosten en opdrachtvermindering OCD (zie ook de risicoparagraaf). 
 
In samenwerking met de Erasmusuniversiteit wordt bezien in hoeverre de gemeenten ondernemers 
kunnen ondersteunen door maatregelen op het gebied van lokale heffingen te nemen. De GBD zelf 
zal via betalingsregelingen en uitstel van betaling trachten de lastendruk op specifieke ondernemingen 
voor 2020 te verminderen zonder de zeker nu noodzakelijke opbrengsten te veel geweld aan te doen. 
Dit geschiedt vanzelfsprekend in zeer nauwe samenwerking met de gemeenten. 
 
De tweede ontwikkeling die majeure gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering is de toename van de 
WOZ bezwaarschriften. Daarbij zijn zowel de door ons af te dragen proceskosten aan no cure, no 
pay-bureaus, als de extra capaciteit die hiervoor wordt ingezet al in deze begroting opgenomen. De 
wijze waarop deze bureaus opereren en het feit dat het aantal van deze bureaus toeneemt, kan een 
voorbode zijn voor wederom een aanzienlijke stijging in 2020. Inmiddels is er bijna een verdubbeling 
van het aantal WOZ-bezwaarschriften te melden (in vergelijking met de primaire begroting). 
GBD/OCD is momenteel aan de slag de budgettaire gevolgen van de behandeling van de WOZ-
bezwaarschriften zoveel mogelijk te beperken (overleg met no cure, no pay-bureaus en het verhogen 
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van een doelmatige en doeltreffende afhandeling). Met deze activiteiten wordt getracht zoveel 
mogelijk aan het nog open staande risico ad € 500.000 te ontkomen. 
 
Het SmartDataCenter heeft, hoewel vertraagd door de gevolgen van de COVID-crisis, stappen gezet 
in het ontwikkelen van een verdienmodel. Dat gebeurt op twee manieren. In de eerste plaats door 
betaalde projecten van opdrachtgevers, zowel binnen de GRD als bij de Drechtstedengemeenten. 
Ook bevinden gesprekken over samenwerkingsovereenkomsten met externe gemeenten en GR’en 
zich in een gevorderd stadium. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Heffing Invordering en Dienstverlening 
Uitgangspunt hier is een eerlijk en transparant heffen en innen van lokale belastingen, conform de 
regelgeving van de deelnemende gemeenten. Dit onderdeel van GBD/OCD is verantwoordelijk voor 
het realiseren van lokale belastingopbrengsten in overeenstemming met de gemeentelijke 
begrotingen. De inrichting van een digitale balie wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. 
 
Kerncijfers prognose 2020 

Productie Bedrag/aantal Afnemers 

Totale te verwachten opbrengst 2020 € 120 miljoen 5 gemeenten 

Totaal aantal gecombineerde aanslagen 135.000 idem 

Aantal aanmaningen 15.000 Idem 

Aantal dwangbevelen 9.000 idem 

Maandelijkse automatische incasso's 840.000 Idem 

Verzoeken kwijtschelding 10.500 idem 

Aanslagen Naheffing Parkeren 14.500 idem 

 
Bezwaar en Beroep 
Bezwaar en beroep heroverweegt beslissingen die zijn genomen op het gebied van de lokale 
heffingen en de WOZ-waarden. Primair staat het waarborgen van rechtsgelijkheid van inwoners, 
ondernemers en instellingen. Hier worden ook signalen afgegeven voor het verbeteren van de 
primaire besluiten en de aanpassing van procedures. 
 
Kerncijfers prognose 2020 (basisprognose 2019) 

Type bezwaar Aantal Afnemers 

Heffingsbezwaren 750 5 gemeenten 

Waardebezwaren 1.200 idem 

Bezwaren Parkeerheffingen 1.800 idem 

 
Het laatste kwartaal 2019 vond een explosieve groei plaats van het aantal bezwaarschriften. Dit 
resulteerde in een verdubbeling van de proceskosten aan externe particuliere WOZ-bureaus en de 
noodzaak extra personeel in te zetten op de behandeling van de bezwaarschriften. Het totaal van 
WOZ-bezwaren in 2019 kwam hiermee op 2.200. Onze indruk is dat bij een gelijkblijvend juridisch 
kader dit een structureel karakter krijgt. Daarnaast merken wij dat er zowel via mail en flyers als via 
radio en televisie veel reclame wordt gemaakt om in bezwaar te gaan tegen de WOZ-beschikking via 
deze bureaus. Naast een structurele dekking van de extra kosten melden wij hier een hoog risico van 
€ 500.000. Vanzelfsprekend zijn er stappen gedaan om dit risico in te dammen (overleg no cure, no 
pay-bureaus, doeltreffende afhandeling). De uitkomst is nog ongewis, daar de claims van de bureaus 
eerst het laatste kwartaal worden afgehandeld. 
 
Onderzoekcentrum Drechtsteden/ Smart Data Center 
Het OCD/SDC is onderdeel van deze deelbegroting. Om het zelfstandige en waardevrije karakter van 
dit onderdeel te onderstrepen wordt de naam en de logovoering van het OCD naar buiten toe 
gehandhaafd. 
 
Het OCD/SDC is een echte kennispartner binnen het netwerk. Zij werkt ondernemend en vraag- 
gestuurd aan het geven van inzicht op relevante vraagstukken binnen de Drechtsteden. Het OCD kan 
snel inspelen op uiteenlopende beleidsonderwerpen en heeft een proactieve werkwijze en een 
signaalfunctie voor maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethode geven wij inzicht in de effecten van beleid. 
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Wij doen dit in de eerste plaats via de basisdienstverlening. Dit zijn onderzoeken en producten die wij 
periodiek voor alle zeven gemeenten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan Monitor Economie, de 
Banenmonitor, de Veiligheidsmonitor en de Monitor Sociaal. Ook beheren wij voor de gemeenten de 
bewonerspanels waar vragen aan kunnen worden voorgelegd. 
 
Daarnaast voeren wij voor de gemeenten in de regio Drechtsteden en af en toe daarbuiten 
aanvullende onderzoeksopdrachten uit binnen de verschillende beleidsdomeinen. 
 
Het OCD is ook beheerder van het SmartDataCenter. Het gewicht dat de activiteiten van dit 
bedrijfsonderdeel neem voor de overige GrD-organisaties en de gemeenten snel toe. Uit het RPP 
wordt € 200.000 vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling (ook in relatie tot de monitor van de gevolgen 
van de COVID-19 uitbraak). Zie ook de risicoparagraaf. 
 
Kerncijfers prognose 2020 

Activiteiten Waardevolume Afnemers 

Basisdienstverlening € 775.000 7 Drechtsteden 

Opbrengst extra opdrachten (minimum) € 200.000 Idem 

Smart Data Center (gemeenten) € 120.000 Idem 

Smart Data Center (GRD) € 200.000 Idem 

 
Het SmartDataCenter heeft, hoewel vertraagd door de gevolgen van de COVID-19 crisis, stappen 
gezet in het ontwikkelen van een verdienmodel. Dat gebeurt op twee manieren. In de eerste plaats 
door betaalde projecten van opdrachtgevers, zowel binnen de GRD als bij de 
Drechtstedengemeenten. Ook bevinden gesprekken over samenwerkingsovereenkomsten met 
externe gemeenten en GR’en zich in een gevorderd stadium. 
 
Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling (BRIW) 
Dit bedrijfsonderdeel kent drie basistaken: objectenbeheer (wettelijke basisregistraties), GEO-
producten en diensten (Drechtmaps, landmeetkunde, themakaarten) en het waarderen van 
onroerende zaken (uitvoeren Wet WOZ). Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk eenmalig data 
verzamelen voor meervoudig gebruik in de verschillende registraties. 
 
Kerngegevens 2020 

 Activiteiten Aantal Afnemers 

BAG-mutaties 10.500 Dordrecht, HIA, Zwijndrecht 

Raadplegingen Drechtmaps 98.000 Alle 7 gemeenten 

WOZ-waarden 133.000 5 gemeenten 

 
Procesondersteuning en Control 
Bij Procesondersteuning en Control is de brede control op de bedrijfsvoering belegd. Ook de 
verschillende voorgeschreven administraties, de procesbeschrijvingen en het contractbeheer is hierin 
begrepen. Daarnaast is deze unit verantwoordelijk voor het op orde houden van de verschillende 
geautomatiseerde systemen en draait zij producties ten behoeve van de aanslagoplegging. 
 
Kerncijfers 2020 

Activiteiten Aantal 7 gemeenten 

Werkplekkenbeheer GBD/OCD 70 idem 

Voorgeschreven P&C-producties 33 Idem 

Toetsing verordeningen 35 5 gemeenten 

Aanslagregels 520.000 5 gemeenten 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Bij de ontwikkeling van de strategische visies zijn ook succes-indicatoren benoemd die tot de 
voornoemde productiecijfers moeten leiden. Deze indicatoren worden periodiek in het MT van de 
GBD/OCD besproken en vormen de basis van de resultaatverantwoording in de twee 
bestuursrapportages en het jaarverslag. 
 

Succesfactor Indicator Streefwaarde 2020 

Belastingopbrengsten realiseren Percentage oninbaar Maximaal oninbaar 0,5% (excl. parkeren 3,5%), 
voorgestelde verhoging voor gebruikersheffingen 

vanwege COVID-19 5% 

WOZ-beschikkingen verzenden Percentage beschikkingen 100% totale voorraad 

Aanslagen verzenden Aantal verzonden 
aanslagen 

100% binnen 6 maanden na ontstaan belastingschuld 

Basisregistraties op orde Voldoen wettelijke 
normering 

100% 

Kwijtscheldingsverzoeken Termijn afdoening 100% binnen 90 dagen 

Bezwaarschriften Termijn afdoening  25% binnen 3 maanden 

100% binnen wettelijke termijn 

Actualiteit Drechtmaps Beschikbaarheid/tijdige 
verwerking 

100% beschikbaar op alle werkdagen, actueel maximaal 
3 maanden na signalering 

Beschikbaarheid en actualiteit 
Basisinformatie OCD 

Beschikbaar op werkdagen Geen klachten 

Inzicht trend en ontwikkelingen 
monitoren 

Rapportagemomenten 

Tevredenheid 

Minimaal 1 monitor per themagebied 

Tenminste 80% tevredenheid 

Dashboards Aantal Minimaal 1 per themagebied 

Tenminste 80% tevredenheid 

Kennisateliers Aantal Minimaal 3 met externe experts 

Opkomst 60% van de genodigden 

Tevredenheid tenminste 75% 

Infographics  Percentage tevredenheid Tenminste 75% tevredenheid 

Bewonerspanels Aantal 

Tevredenheid 

Minimaal 2 per gemeente 

Tenminste 80% tevredenheid 
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COVID-19 
Het COVID-19 virus heeft financiële gevolgen voor begroting van de GBD/OCD 2020. Hoe groot de 
financiële impact zal zijn is nu onmogelijk exact te bepalen. Risico's die een materiële invloed op de 
financiële positie voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 
op te nemen worden in de risicoparagraaf opgenomen. GBD/OCD heeft de risico's als gevolg van de 
coronacrisis dan ook opgenomen in de risicoparagraaf van deze bestuursrapportage. 
 
Hieronder zijn voor de GBD de COVID-19 gerelateerde risico's weergeven. 
 
(bedragen x € 1.000) 

Domein Onderdeel Kwalificatie Bedrag Toelichting 
Belastingen     

 Heffen en 
invorderen 

Middel 90 Extra maatregelen richting inwoners en 
bedrijven vragen meer werk. Zowel voor de 
kant van heffingen als voor specifieke 
invorderingsacties. 

OCD/SDC Baten aanvullende 
dienstverlening 
OCD en SDC 

Hoog 150 Aandacht voor monitoring en evaluatie van 
de impact van het COVID-19 virus zal minder 
capaciteit bieden voor de uitvoering van de 
aanvullende dienstverlening. Dit naast de 
verwachting dat de vraag naar 'andere' 
opdrachten zal afnemen. 

Totaal   240  

 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en 
Onderzoekcentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

 
Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 8.092 8.092 - 8.547 8.547 - 455 455 - 

Mutatie reserves - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat  8.092 8.092 - 8.547 8.547 - 455 455 - 

 
Resultaatanalyse Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en 
Onderzoekcentrum Drechtsteden Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  P-last conform nacalculatie S - 375 -375 ja 

B. Inhuur Bezwaar en Beroep I - 80 -80 ja 

 Subtotaal  - 455 -455  

       

 Baten      

A. 
Hogere bijdragen gemeenten 
structureel 

S 375 - 375 ja 

C. Vermindering inkomsten invordering I - 100 -100 ja 

B./C. 
Hogere bijdragen gemeenten 
incidenteel 

I 180 - 180 ja 

 Subtotaal  555 100 455  

       

 Saldo van baten en lasten  555 555 -  

- Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  555 555 -  

 
Toelichting: 
 
A. P-last conform nacalculatie 
De personeelsbegroting van GBD/OCD wordt op basis van nacalculatie van de toegestane formatie 
berekend, er is geen automatische verhoging als gevolg van bijvoorbeeld functiewaardering of cao-
verplichtingen. Verrekening over de onderdelen van GBD/OCD is onderdeel van de tabel 'bijdragen 
gemeenten'. 
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B. Inhuur Bezwaar en beroep 
Personeel B&B is vrijgemaakt voor OCD-werkzaamheden in verband met COVID-19. Tijdelijke inhuur 
dit jaar is reeds georganiseerd. Bij de 1e bestuursrapportage 2020 was dit reeds als risico opgenomen. 
 
C. Vermindering inkomsten invordering 
De gemeenten voeren vanwege COVID-19 een coulant invorderingsbeleid. Dat betekent voor 
belastingen minder inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen. 
 
 

2.4 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren. 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)  

  

Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten -215 -215 - -215 -215 - - - - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat -215 -215 - -215 -215 - - - - 

 
Resultaatanalyse Algemene dekkingsmiddelen 
Het renteresultaat is licht positief. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Door de ouderdom 
van de panden Hellingen en Dienstengebouw nemen de kosten van correctief onderhoud toe. Zo is in 
de Hellingen dit jaar de brandmeldinstallatie vervangen. Daarnaast zijn dit jaar extra kosten gemaakt 
voor het onderzoek door TwynstraGudde naar de toekomstige huisvesting. Daar staat tegenover dat 
de afschrijvingslasten dit jaar lager zijn dan begroot. Dit hangt samen met het verlengen van de huur 
van de panden, waardoor de afschrijvingstermijnen van de oorspronkelijke investeringen langer zijn 
geworden. 
 
Het saldo op de algemene dekkingsmiddelen is naar schatting nihil. 
 
 

2.5 Overhead 
 
De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt: 
 

Begrotingsprogramma 
Actuele begroting 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Beleid en bestuur 2.243 - -2.243 1.955 - -1.955 -288 - 288 

          

Sociale Dienst 19.260 28 -19.232 19.514 28 -19.486 254 - -254 

          

Bedrijfsvoering:          

Ingenieursbureau 1.900 - -1.900 1.900 - -1.900 - - - 

Servicecentrum 48.822 48.822 - 52.779 52.779 - 3.957 3.957 - 

Gemeentebelastingen 2.212 350 -1.862 2.212 250 -1.862 - -100 -100 

Totaal 74.437 49.200 -25.237 78.360 53.057 -25.203 3.923 3.857 -66 

 
 

  

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2020 GRD

68/81



57 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: Begroting naar taakvelden 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

 

  

Programma

Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beleid en Bestuur

0.1 Bestuur 2.196 4.439 2.243 -1.273 -1.562 -289 923 2.877 1.955

0.4 Overhead 2.243 0 -2.243 -288 0 288 1.955 0 -1.955

0.10 Mutatie reserves 0 200 200 0 0 0 0 200 200

2.1 Verkeer en vervoer 1.080 880 -200 -445 -445 0 635 435 -200

2.5 Openbaar vervoer 750 750 0 50 50 0 800 800 0

3.1 Economie 1.541 1.541 0 -1.565 -1.565 0 -24 -24 0

7.4 Milieubeheer 339 339 0 -262 -262 0 77 77 0

8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3 Wonen en bouwen 282 282 0 -282 -282 0 0 0 0

Totaal Beleid en Bestuur 8.431 8.431 0 -4.066 -4.066 0 4.365 4.365 0

Sociale Dienst Drechtsteden

0.4 Overhead 19.260 28 -19.232 254 0 -254 19.514 28 -19.486

0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Inkomensregelingen 149.759 156.011 6.252 11.668 11.931 263 161.427 167.942 6.515

6.4 Begeleide participatie 29.221 29.997 776 624 609 -15 29.845 30.606 761

6.5 Arbeidsparticipatie 17.098 22.719 5.621 -1.229 -1.269 -40 15.869 21.450 5.581

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 4.183 4.424 241 732 478 -254 4.915 4.902 -13

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 64.795 70.964 6.169 -1.019 -640 379 63.776 70.324 6.548

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 909 1.082 173 89 8 -81 998 1.090 92

Taakstelling -2.900 -2.900 0 2.900 2.900 0 0 0 0

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 282.325 282.325 0 14.017 14.017 0 296.342 296.342 0

Bedrijfsvoering

0.1 Bestuur 1.093 1.093 0 82 82 0 1.175 1.175 0

0.4 Overhead 52.934 49.172 -3.762 3.957 3.857 -100 56.891 53.029 -3.862

0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer en vervoer 6.850 8.750 1.900 0 0 0 6.850 8.750 1.900

0.61 OZB woningen 255 445 190 34 43 9 289 488 199

0.62 OZB niet woningen 929 1.781 852 135 168 33 1.064 1.949 885

0.63 Parkeerbelasting 82 179 97 14 17 3 96 196 100

0.64 Belastingen overig 885 111 -774 8 12 4 893 123 -770

0.8 Overige baten en lasten 0 211 211 0 0 0 0 211 211

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 10 7 -3 0 1 1 10 8 -2

7.2 Riolering 661 1.431 770 109 138 29 770 1.569 799

7.3 Afval 442 961 519 73 94 21 515 1.055 540

8.1 Ruimtelijke ordening 1.523 1.523 0 0 0 0 1.523 1.523 0

Totaal Bedrijfsvoering 65.664 65.664 0 4.412 4.412 0 70.076 70.076 0

Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten 2.685 2.685 0 -2.900 -2.900 0 -215 -215 0

Totaal 359.105 359.105 0 11.463 11.463 0 370.568 370.568 0

Actuele begroting 

2020

Begrotingswijziging 2e burap 

2020

Begroting 2020 na wijzigingen
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Bijlage 2: Bijdrage per gemeente per programma  
 
(bedragen x € 1.000) 

 
*) In deze bijdragenstaat is de verlaging van de budgetten Groeiagenda opgenomen. Deze budgetten worden bij de gemeente Dordrecht 

ondergebracht. De gemeente Dordrecht en de GRD zullen de afrekening van de bijdragen vanuit de GRD en het ophalen van de bijdragen door 

de gemeente Dordrecht gezamenlijk oppakken. Dat betekent dat de opgehaalde liquiditeiten voor de Groeiagenda door de GRD op basis van de 

bijdragenstaat via de gemeente Dordrecht worden afgerekend. Op deze manier hoeft de gemeente Dordrecht niet opnieuw financiële middelen op 

te halen bij de overige zes Drechtsteden gemeenten.  
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Bureau Drechtsteden

Algemene inwonerbijdrage 201 1.187 182 311 321 251 446 2.900

Regionaal Platform Verkeersveiligheid 8 50 8 13 14 11 19 121

Waterbus 46 393 39 60 79 62 121 800

Walstroom 5 32 5 8 9 7 12 77

Teruggave MKB Katalysatorfonds -2 -10 -1 -3 -3 -2 -4 -24

Beleid en bestuur 266 1.569 240 412 424 333 591 3.833

Uitname budgetten Groeiagenda* -287 -1.695 -259 -443 -460 -359 -638 -4.142

Totaal Bureau Drechtsteden 237 1.525 210 355 388 302 548 3.565

Regiogriffie 20 117 18 31 31 25 44 287

Sociale Dienst Drechtsteden

Tozo-regeling 2.608 14.996 3.260 4.564 4.129 3.043 5.433 38.034

Werk en Inkomen

Participatie 478       8.427     175       266       778       838       1.879     12.841   

Perspectief op werk -        1.000     -        -        -        -        -        1.000     

Verlengde ondersteuning reg. samenw. -        30         -        -        -        -        -        30         

Pilot kinderopvang -        54         -        -        -        -        18         72         

Individuele studietoeslag 3           265       7           22         30         33         76         436       

Impuls statushouders 51         296       25         74         81         63         112       702       

WSW 1.356     19.122   -        895       1.691     2.228     3.299     28.591   

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 5.259     56.105   2.278     4.927     7.732     6.955     16.683   99.939   

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 101       1.325     45         95         165       145       340       2.215     

Minimabeleid

Minimabeleid 393       5.162     177       369       644       564       1.325     8.634     

Kinderopvang 1           15         1           1           2           2           4           25         

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 138       949       117       162       223       231       346       2.165     

WMO

Huishoudelijke ondersteuning 1.152     8.243     896       1.395     1.930     1.553     3.071     18.240   

Hulpmiddelen 264       1.694     252       314       429       495       822       4.270     

Vervoer 403       3.388     375       549       856       751       1.283     7.605     

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.595     11.007   1.360     1.872     2.582     2.674     4.010     25.100   

Overheveling budget maatwerkvoorzieningen 

inkomenssteun
174       1.198     149       203       280       290       436       2.730     

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Schuldhulpverlening 6           72         3           5           9           8           18         120       

Apparaats- en uitvoeringskosten

Apparaatslasten 1.750     21.319   882       1.776     2.858     2.563     5.676     36.824   

WMO Beschermd wonen -        1.082     -        -        -        -        -        1.082     

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 15.732   155.749 10.002   17.488   24.420   22.433   44.831   290.655 

Servicecentrum Drechtsteden

Basispakket 1.764 14.983 2.323 1.988 3.539 2.515 4.559 31.671

Plus- en additioneel pakket - 2.440 219 - - - 398 3.058

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Belastingactiviteiten - 2.887 - 560 485 506 950 5.388

GEO-activiteiten 22 1.183 9 142 48 29 90 1.523

Basispakket OCD 68 399 60 104 109 84 151 975

Algemene dekkingsmiddelen -39 -282 -10 -55 -66 -51 -95 -600

Totaal 17.804 179.001 12.831 20.613 28.954 25.843 51.476 336.522
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Bijlage 3: Vergelijking tussen 1e burap 2020 (B1) en de 2e burap (B2) 
 
(bedragen x € 1.000) 
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B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

Bureau Drechtsteden 516       237       3.165     1.525     464       210       789       355       831       388       651       302       1.165     548       7.581     3.565     

Algemene inwonerbijdrage 201       201       1.187     1.187     182       182       311       311       321       321       251       251       446       446       2.900     2.900     

Regionaal Platform Verkeersveiligheid 8           8           50         50         8           8           13         13         14         14         11         11         19         19         121       121       

Waterbus 43         46         369       393       36         39         56         60         74         79         59         62         114       121       750       800       

Walstroom 5           5           32         32         5           5           8           8           9           9           7           7           12         12         77         77         

Teruggave MKB Katalysatorfonds -        2-           -        10-         -        1-           -        3-           -        3-           -        2-           -        4-           -        24-         

Beleid en bestuur 259       266       1.528     1.569     234       240       401       412       413       424       324       333       575       591       3.733     3.833     

Uitname budgetten Groeiagenda -        287-       -        1.695-     -        259-       -        443-       -        460-       -        359-       -        638-       -        4.142-     

Regiogriffie 23         20         138       117       21         18         36         31         38         31         29         25         52         44         337       287       

Sociale Dienst Drechtsteden

14.865   15.732   150.987 155.749 9.218     10.002   16.156   17.488   22.935   24.420   21.178   22.436   42.825   44.831   278.163 290.655 

Tozo-regeling 1.897     2.608     10.907   14.996   2.371     3.260 3.319     4.564 3.003     4.129 2.213     3.043 3.952     5.433 27.661   38.034   

Participatie 478       478       8.427     8.427     175       175       266       266       778       778       838       838       1.879     1.879     12.841   12.841   

Perspectief op werk -        -        1.000     1.000     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.000     1.000     

Verlengde ondersteuning reg. samenw. -        -        30         30         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        30         30         

Pilot kinderopvang -        -        216       54         -        -        -        -        -        -        -        -        70         18         286       72         

Individuele studietoeslag 3           3           265       265       7           7           22         22         30         30         33         33         76         76         436       436       

Impuls statushouders 51         51         296       296       25         25         74         74         81         81         63         63         112       112       702       702       

WSW 1.321     1.356     18.746   19.122   -        -        898       895       1.706     1.691     2.092     2.228     3.219     3.299     27.982   28.591   

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 4.841     5.259     53.633   56.105   2.271     2.278     4.878     4.927     7.378     7.732     6.739     6.955     15.718   16.683   95.459   99.939   

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 110       101       1.450     1.325     50         45         104       95         181       165       158       145       372       340       2.425     2.215     

Minimabeleid 445       393       5.838     5.162     200       177       417       369       729       644       638       564       1.499     1.325     9.765     8.634     

Kinderopvang 1           1           15         15         1           1           1           1           2           2           2           2           4           4           26         25         

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 139       138       960       949       119       117       163       162       225       223       233       231       350       346       2.190     2.165     

-        -        -        -        -        -        -        

Huishoudelijke ondersteuning 1.199     1.152     7.821     8.243     913       896       1.173     1.395     1.593     1.930     1.375     1.553     2.812     3.071     16.886   18.240   

Hulpmiddelen 221       264       1.414     1.694     173       252       311       314       421       429       240       495       781       822       3.561     4.270     

Vervoer 396       403       2.999     3.388     360       375       499       549       690       856       644       751       1.151     1.283     6.739     7.605     

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.716     1.595     11.841   11.007   1.463     1.360     2.014     1.872     2.778     2.582     2.877     2.674     4.314     4.010     27.003   25.100   

Overh. budget maatwerkv. inkomensteun comp CAK 180       174       1.250     1.198     155       149       213       203       293       280       303       290       456       436       2.850     2.730     

-        -        -        -        -        -        -        

Schuldhulpverlening 5           6           73         72         2           3           5           5           9           9           8           8           18         18         120       120       

-        -        -        -        -        -        -        

Apparaatskosten 1.860     1.750     22.726   21.319   934       882       1.799     1.776     3.038     2.858     2.722     2.563     6.041     5.676     39.120   36.824   

Wmo beschermd wonen -        -        1.082     1.082     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.082     1.082     

Servicecentrum Drechtsteden 1.764     1.764     17.423   17.423   2.542     2.542     1.988     1.988     3.539     3.539     2.515     2.515     4.957     4.957     34.729   34.729   

Basispakket 1.764     1.764     14.983   14.983   2.323     2.323     1.988     1.988     3.539     3.539     2.515     2.515     4.559     4.559     31.671   31.671   

Plus- en additioneel pakket -        -        2.440     2.440     219       219       -        -        -        -        -        -        398       398       3.058     3.058     

Gemeentebelastingen Drechtsteden 84         90         4.182     4.469     64         69         748       806       590       642       568       619       1.095     1.191     7.331     7.886     

Belastingactiviteiten -        -        2.633     2.887     -        -        511       560       442       485       462       506       867       950       4.915     5.388     

GEO-activiteiten 22         22         1.183     1.183     9           9           142       142       48         48         29         29         90         90         1.523     1.523     

Basispakket Onderzoekcentrum 62         68         366       399       55         60         95         104       100       109       77         84         138       151       893       975       

Algehele dekkingsmiddelen 39-         39-         282-       282-       10-         10-         55-         55-         66-         66-         51-         51-         95-         95-         600-       -600      

Totaal 17.213   17.804   175.613 179.001 12.299   12.831   19.662   20.613   27.867   28.954   24.890   25.846   49.999   51.476   327.541 336.522 
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Bijlage 4: Financieel effect gemeenten 
 
(Bedragen x € 1.000) 

 
 
 
  

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

bijdragen 

derden

Wsw-

subsidie

Beleid en Bestuur 8.431          8.431          -              4.365          4.365          -              4.066-          4.066-          -              -              -              -              4.066-          -              -              -              4.142-          76               

Groeiagenda 3.100          3.100          -              200             200             -              2.900-          2.900-          -              -              -              -              2.900-          -              -              -              2.900-          -              

Beleid en bestuur 4.994          4.994          -              3.878          3.878          -              1.116-          1.116-          -              -              -              -              1.116-          -              -              -              1.242-          126             

Regiogriffie 337             337             -              287             287             -              50-               50-               -              -              -              -              50-               -              -              -              -              50-               

Sociale Dienst Drechtsteden 282.325      282.325      -              296.342      296.342      -              14.017        14.017        -              -              2.900-          1.375          12.492        14.441        713             586             -              3.248-          

SDD - Werk & Inkomen 164.939      173.015      8.076          179.300      187.276      7.976          14.361        14.261        100-             -              -              777             15.138        14.141        713             586             -              302-             

Inkomensondersteuning 127.753      127.753      -              141.800      141.800      -              14.047        14.047        -              -              -              597             14.644        14.141        713             -              -              210-             

Participatie 8.083          14.913        6.830          7.788          14.518        6.730          295-             395-             100-             -              -              180             115-             -              -              -              -              115-             

WSW 28.681        29.647        966             29.290        30.256        966             609             609             -              -              -              -              609             -              -              586             -              23               

Impuls statushouders 422             702             280             422             702             280             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

-              

SDD - Minimabeleid 11.980        11.980        -              10.864        10.864        -              1.116-          1.116-          -              -              -              40-               1.156-          -              -              -              -              1.156-          

Minimabeleid 9.790          9.790          -              8.699          8.699          -              1.091-          1.091-          -              -              -              40-               1.131-          -              -              -              -              1.131-          

Bew indvoering -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Maatw erkvz. Inkomenssteun CZG 2.190          2.190          -              2.165          2.165          -              25-               25-               -              -              -              -              25-               -              -              -              -              25-               

-              

SDD - Wmo 59.611        59.611        -              59.570        59.570        -              41-               41-               -              -              -              947             906             300             -              -              -              606             

Huishoudelijke onderst. 19.750        19.750        -              20.520        20.520        -              770             770             -              -              -              549             1.319          -              -              -              -              1.319          

Hulpmiddelen 3.816          3.816          -              4.550          4.550          -              734             734             -              -              -              10               744             -              -              -              -              744             

Vervoer 7.592          7.592          -              7.950          7.950          -              358             358             -              -              -              388             746             -              -              -              -              746             

Begeleiding en kortdurend verblijf 28.453        28.453        -              26.550        26.550        -              1.903-          1.903-          -              -              -              -              1.903-          -              -              -              -              1.903-          

Compensatie verlies 'eigen bijdragen' -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              300             -              -              -              300-             

-              

SDD - Budgetadvies en schuldbemiddeling 120             120             -              120             120             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

-              

SDD - Apparaatskosten 48.576        40.500        8.076-          46.488        38.512        7.976-          2.088-          1.988-          100             -              -              310-             2.398-          -              -              -              -              2.398-          

Apparaatskosten 29.316        40.472        11.156        26.974        38.484        11.510        2.342-          1.988-          100             -              -              310-             2.652-          -              -              -              -              2.652-          

Overhead 19.260        28               19.232-        19.514        28               19.486-        254             -              -              -              -              -              254             -              -              -              -              254             

-              -              -              

SDD - Taakstelling 2.900-          2.900-          -              -              -              2.900          2.900          -              -              2.900-          -              -              -              -              -              -              -              

Bedrijfsvoering 65.664        65.664        -              70.076        70.076        -              4.412          4.412          -              -              3.957-          100             555             -              -              -              -              555             

Ingenieursbureau Drechtsteden 8.750          8.750          -              8.750          8.750          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Servicecentrum Drechtsteden 48.822        48.822        -              52.779        52.779        -              3.957          3.957          -              -              3.957-          -              -              -              -              -              -              -              

GBD/ OCD 8.092          8.092          -              8.547          8.547          -              455             455             -              -              100             555             -              -              -              -              555             

Algemene Dekkingsmiddelen 2.685          2.685          -              215-             215-             -              2.900-          2.900-          -              -              2.900          -              -              -              -              -              -              

Kapitaallasten 215-             215-             -              215-             215-             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Stelpost taakstelling 2.900          2.900          -              -              -              -              2.900-          2.900-          -              -              2.900          -              -              -              -              -              -              -              

Totaal 359.105      359.105      -              370.568      370.568      -              11.463        11.463        -              -              3.957-          1.475          8.981          14.441        713             586             4.142-          2.617-          

Fin. effect 

gemeente 

(niet 

budget-  

neutraal)

Rijksverg./ 

compens.    

corona

Groei-    

agenda 

(budgettair 

neutraal)

TOTAAL    

w ijziging 

bijdragen 

gemeente

n
Vangnetuit-

kering

1e burap 2020

Programma

Begroting na voorgestelde 

wijzigingen (2e burap 2020)

Interne 

wijziging

Mutatie 

reserves

Afwijking
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Bijlage 5: Bijdrage per gemeente per taakveld 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

De bovenstaande gemeentelijke totale bijdrage is inclusief Tozo 1 en 2 (+/- € 38 miljoen). 
De Tozo-gelden zijn apart bij de gemeenten opgehaald. Deze staan los van de reguliere facturering aan de gemeenten. 
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Bureau Drechtsteden

0.1 Bestuur 179 1.060 160 276 290 224 400 2.591

2.1 Verkeer en vervoer 8 50 8 13 14 11 19 121

2.5 Openbaar vervoer 46 393 39 60 79 62 121 800

3.1 Economie -2 -10 -1 -3 -3 -2 -4 -24

7.4 Milieubeheer 5 32 5 8 9 7 12 77

Totaal Bureau Drechtsteden 237 1.525 210 355 388 302 548 3.565

Regiogriffie

0.1 Bestuur 20 117 18 31 31 25 44 287

Sociale Dienst Drechtsteden

6.3 Inkomensregelingen 9.190 87.609 6.188 10.764 14.026 11.927 26.456 166.161

6.4 Begeleide participatie 1.371 19.321 0 909 1.716 2.250 3.350 28.917

6.5 Arbeidsparticipatie 804 13.644 329 617 1.335 1.324 3.001 21.054

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 295 2.048 268 343 478 539 919 4.890

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.072 32.045 3.217 4.855 6.865 6.393 11.104 68.551

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 1.082 0 0 0 0 0 1.082

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 15.732 155.749 10.002 17.488 24.420 22.433 44.831 290.655

Servicecentrum Drechtsteden

0.4 Overhead (Basispakket) 1.764      14.983      2.323      1.988      3.539      2.515      4.559      31.671      

0.4 Overhead  (Plus- en additioneel pakket) -         2.440       219        -         -         -         398        3.058       

Totaal Servicecentrum Drechtsteden 1.764      17.423      2.542      1.988      3.539      2.515      4.957      34.729      

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.61 OZB woningen -             253 -             51 51 46 87 488

0.62 OZB niet woningen -             1.011 -             202 204 184 348 1.949

0.63 Parkeerbelasting -             194 -             -             -             -             2 196

0.64 Belastingen overig -             69 -             12 -             12 30 123

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -             5 -             2 -             1 8

7.2 Riolering -             909 -             198 116 178 168 1.569

7.3 Afval -             446 -             97 112 86 314 1.055

Totaal belastingactiviteiten -             2.887 -             560 485 506 950 5.388

8.1 Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten) 22 1.183 9            142 48 29 90 1.523

0.1 Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket) 68 399 60 104 109 84 151 975

Totaal Gemeentebelastingen Drechtsteden 90 4.469 69 806 642 619 1.191 7.886

Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten -39 -282 -10 -55 -66 -51 -95 -600

Totaal 17.804 179.001 12.831 20.613 28.954 25.843 51.476 336.522
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Bijlage 6: Reserves 
 
(bedragen x € 1.000) 

 
 
Toelichting: 
 
Algemene reserve  
De algemene reserve is ultimo 2019 € 269.000 negatief. Conform het besluit van de Drechtraad van 
14 juni 2016 is voor het invlechten van Hardinxveld-Giessendam € 700.000 ingezet vanuit de 
algemene reserve. Hardinxveld-Giessendam vult het bedrag aan via de resultaat bestemming.  
Mocht op 1 januari 2023 het bedrag nog niet zijn gecompenseerd dan zal Hardinxveld-Giessendam 
het resterende deel voor 31 januari 2023 voldoen. 
 
Reserve Groeiagenda 
Bij de 2e bestuursrapportage 2019 heeft de Drechtraad het besluit genomen om € 200.000 van het 
budget 2019 te reserveren voor 2020 (project Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht). Bij de  
1e bestuursrapportage 2020 is de begroting via resultaatbestemming uit 2019 met € 200.000 
opgehoogd. Dit bedrag is inmiddels uitbetaald aan de gemeente Dordrecht. 
 
Innovatiereserve SDD  
In 2019 is gewerkt aan de inventarisatie van innovatieve onderwerpen samen met de 
Drechtstedengemeenten en maatschappelijke organisaties in het kader van de regionale visie sociaal 
domein. In 2020 vindt er geen onttrekking plaats aan deze reserve. 
 
Innovatiereserve Leertuinen SDD  
De innovatiereserve leertuinen is regionaal geld, bestemd voor innovaties in het sociaal domein die 
samen met externe partijen worden geïnitieerd. In 2020 vindt er geen onttrekking plaats aan deze 
reserve. 
 
Frictiereserve SCD 
Bij de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve gevormd (€ 769.000) om eventuele frictiekosten, 
die bij de vorming van de nieuwe I-organisatie als resultaat van het project 'ICT verandert!' te kunnen 
opvangen. Uitgangspunt is voorkoming van frictiekosten én, als die ontstaan, om deze kosten zoveel 
mogelijk op te vangen binnen het kaderstellend ICT-budget.  
Bij het SCD wordt in 2020 de nieuwe informatieorganisatie ingericht. Deze nieuwe I-organisatie 
bestaat uit de huidige onderdelen CIO, functioneel beheer, servicedesk ICT en (regie op) technisch 
beheer. Omdat er nieuwe functies komen en functies op technisch beheer komen te vervallen, is dit 
een formele reorganisatie bij het SCD. Aanwending van deze bestemmingsreserve vindt plaats door 
middel van voorstellen, waarin de frictiekosten inzichtelijk worden gemaakt, via de P&C-cyclus.  
 
Voor de medewerkers die verwacht boventallig worden is het plan 'Loopbaan, mobiliteit en 
ontwikkeling ICT Verandert' ontwikkeld. Dit plan heeft als doel om in de transitie van ICT Verandert 
een kader te geven voor hoe we willen omgaan met deze groep medewerkers en welke instrumenten 
voor duurzame inzetbaarheid we zullen inzetten met als doel het voorkomen van boventalligheid. 
Hiermee is dit plan een uitwerking van het Sociaal Beleidskader (SBK). Bij formele boventalligheid 
vervalt dit plan en treedt het SBK fase II werk-naar werk in werking.  
De (aard van de) werkzaamheden in de I-organisatie zijn anders en de taken die overgaan naar de I-
organisatie zijn anders aan rollen toebedeeld. Binnen de kaders van het SBK moet bij iedere 

Afrekening

Algemene reserve 269-              61                -               61-                -               269-              

Totaal algemene reserve 269-              61                -               61-                -               269-              

Reserve Groeiagenda 200              -               -               200-              -               -               

Innovatiereserve SDD 209              -               -               -               -               209              

Innovatiereserve Leertuinen SDD 178              -               -               -               -               178              

Frictiereserve SCD -               769              -               -               -               769              

Totaal bestemmingsreserves 587              769              -               200-              -               1.156            

Totaal reserves 318              830              -               261-              -               887              

Reserves Toevoeging Onttrekking
Stand         

01-01-2020

Prognose                     

31-12-2020

Resultaat- 

bestemming 

2019
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medewerker, rekening houdend met de beschikbare competenties, gekeken worden of hij/zij 
plaatsbaar is binnen de I-organisatie. Dat leidt mogelijk tot een grotere boventalligheid. 
 
In 2020 wordt er geen onttrekking aan deze reserve verwacht, er dit jaar zal nog geen 
frictievoorziening worden gevormd, de frictiereserve blijft daarmee in stand. 
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Bijlage 7: Investeringen 
 
(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 
Drechtraad 

d.d. 
Oorspronkelijk 

krediet 
Beschikbaar 
krediet 2020 

Uitgegeven Verplicht Restant  
Voortgang ten opzichte van 

planning 

Huisvesting SDD 
jul-17 
jul-18 

500 380 - - 380 

Aanpassingen aan het werkplein 
en de aangrenzende ruimte. De 
uitnutting van dit krediet zal naar 
verwachting in 2021 
plaatsvinden.  
 

IT SDD jul-18 150 150 - - 150 

Vervanging van bestaande 
mobile devices én investering in 
mobiel device management. De 
uitnutting van dit krediet zal naar 
verwachting in 2021 
plaatsvinden.  
 

Bedrijfsvoering-
krediet SCD 

jan-14 500 305 - 305 - 

Krediet is benodigd voor de 
reguliere bedrijfsvoering van het 
SCD. In 2020 zal het krediet 
aangewend worden ter 
gedeeltelijke financiering van de 
vervanging van het P-systeem. 

ICT jaarschijf 2017 
en 2018 

jul-16 
jul-18 

10.330 3.693 353 548 2.792 

Betreft projecten die deel uit 
maken van het ICT meer-jaren 
investeringsplan (MIP) jaarschijf 
2017+2018. Deels zijn projecten, 
in het kader van het IT-
sourcingstraject, aangehouden. 

Krediet nieuw P-
systeem 

jul-20 750 750 189 501 60 

Krediet ad € 750.000 
aangevraagd voor reguliere 
vervanging van het P-systeem. 
De voorbereidingen en 
aanbesteding zijn doorlopen. 
Systeem wordt in najaar 2020 
geïmplementeerd, met kleine 
uitloop in 2021. 

Totaal   5.278 542 1.354 3.382  

 
Toelichting: 
 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat geplande investeringen bij de SDD tijdelijk zijn gestopt.  
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Bijlage 8: Informatiebeveiliging binnen de Drechtsteden 
 
1. Inleiding 
 
De afgelopen maanden zijn er in onze directe omgeving een aantal grote incidenten geweest die het 
belang van cyber security onderstrepen. Denk aan de incidenten bij de universiteit Maastricht, waar 
een ransomware aanval de onderwijsprocessen stil legde en de organisatie in haar hart aantastte. Of 
het Citrix incident waarbij servers moesten worden uitgezet, dienstverlening plat kwam te liggen en de 
Nederlandse taal er een nieuw woord bij kreeg, Citrixfiles. 
 
De voorbije periode heeft wederom aangetoond dat een goede cyber security weerbaarheid een 
essentieel onderdeel is van de veranderingen waar de Drechtsteden voor staat. De dreigingen nemen 
toe en de incidenten ook. Binnen de Drechtsteden zorgt dat ervoor dat we extra aandacht besteden 
aan het vinden van waar we eventueel nog kwetsbaar zijn.  
 
2. Strategisch informatie beveiligingsbeleid.  
Momenteel is binnen de Drechtsteden het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid op route om te 
worden vastgesteld. Dit beleid stuurt Drechtsteden op een koers van risico gerichte 
informatiebeveiliging.  
De intentie van het nieuwe strategisch beleid is te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) om de Drechtsteden veiliger maken. BIO is een gezamenlijk normenkader voor 
informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Door te sturen primair vanuit de risico gedachte zal 
de Drechtsteden betere keuzes kunnen maken in wat en hoe de informatie beveiliging wordt 
toegepast.  
 
Om naar de toekomst de uitvoering te verbeteren en te vergemakkelijken is er voor gekozen dit 
strategisch informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden te voorzien van lokale addenda, waar gewenst. 
Dit stelt de verschillende organisaties in staat een eigen invulling van het beleid te beschrijven dat hun 
organisaties het beste in staat stelt de doelstellingen te borgen. 
 
3. Verbeterplan 2020-2021 
Voor de jaren 2020 en 2021 is een verbeterplan opgesteld, plan digitale veiligheid Drechtsteden. 
Hierin wordt een twee fase plan geschetst, inventariseren en verbeteren.  
De eerste fase van het plan gaat over kaders stellen, het inventariseren van kwetsbaarheden binnen 
de Drechtsteden organisaties, het inrichten van een duidelijke incident response capaciteit en het 
uitvoeren van een risicoanalyse op onze belangrijke systemen. De tweede fase is gericht op de basis 
op orde krijgen naar aanleiding van de resultaten van fase 1, de governance van informatiebeveiliging 
in lijn brengen met ICT Verandert! en het verder in de organisaties laten groeien van risico 
management. 
 
4. Ransomware 
Momenteel is ransomware een van de meest zichtbare en besproken risico’s waar organisaties mee 
te maken hebben. Zo ook de Drechtsteden. Om voldoende gewapend te zijn zullen er in de komende 
periode onderzoeken en trajecten worden gedaan die specifiek gericht zijn om inzicht te krijgen in 
eventuele kwetsbaarheden binnen de Drechtsteden. Hierbij worden zowel het weerstandsvermogen, 
hoe weerbaar zijn we en hoe goed kunnen we een aanval voorkomen dan wel indammen, als het 
herstelvermogen bekeken (mocht er iets gebeuren, hoe snel kunnen we dan herstellen naar een 
normale bedrijfsvoering situatie). 
 
5. Risico register / ISMS (Information Security Management System) 
Als één van de uitwerking uit het strategisch beleid is er momenteel een risicoregister in ontwikkeling 
wat als onderdeel geldt van een breder opgezet ISMS. Dit risicoregister dient als middel om de 
organisaties te helpen grip om hun risico’s en dus ook informatiebeveiliging te krijgen. Dit risicoregister 
zal in het komende half jaar verder worden uitgewerkt en vanaf dan een schakel vormen tussen de 
BRA’s (Basis Risico Analyses) en de benodigde maatregelen om de risico’s aanvaardbaar te houden.  
Het ISMS in brede zin gaat meer grip geven op informatiebeveiliging binnen de Drechtsteden en een 
brug vormen tussen de business enerzijds en de beheersorganisaties anderzijds. 
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BESLUIT  
DRECHTRAAD d.d. 1 december 2020 
 
Portefeuillehouder Steller 
P.J. Verheij M. Rijke 

 
Onderwerp 

2e bestuursrapportage 2020 GR Drechtsteden 
 
DE DRECHTRAAD 
 
Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 19 november 2020; 
 
Gelet op artikel 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; 
 
 

BESLUIT: 
 
 

1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2020; 

2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen; 

3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 december 2020. 
 
 
de regiogriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Heijmans     mr. A.W. Kolff 
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Begrotingswijzigingen 
 
(bedragen x € 1.000) 
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Gemeentelijke bijdragen 
 
(bedragen x € 1.000) 
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