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Met elkaar zijn de 7 gemeenten en sociale dienst aan de slag om tot een vernieuwde GR voor het sociaal
domein te komen. In de eerste nieuwsbrief van februari kon u lezen over de verschillende mijlpalen en werd
de eerste mijlpaal, de hoofdlijnennotitie, uitgelicht. Deze mijlpaal is concreet in zicht. In deze nieuwsbrief
nemen we u mee in de laatste stand van zaken.
Instemming principebesluit
Het principebesluit is langs alle gemeenteraden geweest en elke gemeente heeft hier ondertussen mee
ingestemd, al dan niet met aangenomen moties. De afgelopen weken vonden er diverse ambtelijke en
bestuurlijke dialoogsessies plaats over zowel de inhoud van het sociaal domein als de governance en verdere
invulling van de toekomstige structuur. Deze sessies leverden input op voor de eerste mijlpaal, de
hoofdlijnennotitie. Als bijlage bij de hoofdlijnennotitie nemen we nogmaals het principebesluit op en ook de
aangenomen moties. Zodat dit goed in beeld is én blijft bij alle betrokkenen.
Informatieronde gemeenteraden
Bij de eerste nieuwsbrief zat ook een uitnodiging om individueel per gemeente in gesprek te gaan om
procesinformatie te delen. Afgesproken is dat beide sporen voor deze informatierondes gezamenlijk
optrekken. Dat wil zeggen dat er zowel informatie over het spoor GR sociaal gegeven wordt als informatie
over het spoor van de servicegemeente. We merken dat het een uitdaging is en blijft om de planningen goed
op elkaar af te stemmen en ingepast te krijgen. Met elke gemeente is daarom apart contact met de griffie.
We maken met hen concrete (maatwerk)afspraken over datum en duur van de sessie. De eerste
bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Hoofdlijnennotitie GR sociaal
De hoofdlijnennotitie gaat in maart/april via de colleges naar de gemeenteraden voor bespreking. De
hoofdlijnennotitie is de eerste bouwsteen van de transitie en gaat bewust vooral op het waarom en wat (op
inhoud) in. Omdat we van mening zijn dat inhoud leidend is voor deze fase van de transitie.
Onderwerpen als de inrichting van het algemeen en dagelijks bestuur, de stemverhoudingen, het wel of niet
instellen van adviescommissies, het proces dat we afspreken rondom maatwerk en de vertaling naar
financiën zijn nodig om een totaalbeeld te krijgen en integraal uiteindelijk de afweging te kunnen maken en
een besluit te kunnen nemen. Deze maken nu nog geen onderdeel uit van de hoofdlijnennotitie.
Tegelijkertijd snappen we dat een besluit pas genomen kan worden als alle bouwstenen uitgewerkt en
helder zijn. De notitie is dan ook vooral richtinggevend bedoeld om vanuit de bespreking meer richting en
aandachtspunten voor het vervolg mee te krijgen.

Workshops 6 april, noteer vast in uw agenda
Zoals gezegd is het proces van de transitie kort en het vraagt van ons allemaal tijd en een strakke planning
zodat er genoeg ruimte is voor het gesprek en de besluitvorming enerzijds. Anderzijds vraagt het flexibiliteit
wanneer dit nodig is, zodat deadlines niet in gevaar komen. We organiseren ter inspiratie en informatie op 6
april daarom diverse workshops voor raadsleden. Deze vinden digitaal plaats op dinsdagavond 6 april vanaf
20.15 uur. Er volgt nog een aparte uitnodiging met meer informatie, maar noteer deze vast in de agenda!
Website transitie sociaal binnenkort live!
We zijn hard aan het werk om 1 vindplek te creëren voor alle informatie over de transitie spoor Sociaal.
Binnenkort kunt u hiervoor terecht op www.sociaaldrechtsteden.nl. Op deze website vindt u straks alle
informatie terug, zoals deze nieuwsbrief, de planning en officiële stukken. Zodra de website live gaat
informeren wij u hier apart over.
Lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden
Het blijft spannend en we zijn ons er van bewust dat de planning veel flexibiliteit vraagt om te zorgen dat we
vanaf 1 januari 2022 operationeel kunnen zijn. Om vanaf dan samen, elke dag opnieuw invulling te geven
aan onze taak in het sociaal domein: inwoners in de Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met
elkaar voor zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt
beantwoord. We kijken er tot slot naar uit om u de komende maanden in diverse gremia te ontmoeten en
met elkaar te bouwen aan de toekomst.

