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Excuses, ik was vergeten de bijlagen toe te voegen. In deze mail kunnen jullie de
presentaties en het PDF-bestand vinden.
 

Van: SDDcommunicatie 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 09:44
Onderwerp: Terugkoppeling bijeenkomsten - Sociale Dienst Drechtsteden
 
Aan: griffies Drechtstedengemeenten
Voor: gemeenteraadsleden
 
Geachte griffiers,
De Sociale Dienst Drechtsteden wil via onderstaande mail een terugkoppeling geven
over de georganiseerde bijeenkomsten waarin (nieuwe) raadsleden kennis hebben
gemaakt met het werk van de dienst.
Zouden jullie onderstaande e-mail willen doorzetten aan de raadsleden van jullie
gemeente?
 
Bij voorbaat hartelijk dank!
Team Communicatie
Sociale Dienst Drechtsteden
 
Beste raadsleden,
 
Op 15 juni hebben we u / uw collega-raadsleden mogen ontvangen in Landvast in
Alblasserdam. We hebben hier met elkaar gesproken over de opgaven van de GR-
Sociaal. Vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden is aan de hand van presentaties
toegelicht hoe de opgaven in elkaar zitten en wat de belangrijkste ontwikkelingen
zijn.
Wij hebben deze bijeenkomst als zeer prettig ervaren. Door de goede vragen die
gesteld werden, konden we de verdieping in te gaan.
 
Tijdens de avond was het mogelijk om twee van de drie workshops te volgen. Zoals
afgesproken sturen we u hierbij de drie presentaties toe, zodat u ook de informatie
van de workshop die u niet heeft kunnen volgen tot uw beschikking heeft. Ook
sturen we u een PDF, waarin u kunt doorklikken naar relevante
achtergrondinformatie over de GR-sociaal.
 
Hiermee zijn de drie geplande informatiemomenten vanuit de GR-sociaal afgerond.
Op 11 mei is in de Lockhorst in Sliedrecht een toelichting gegeven op hoe de GR-
sociaal in elkaar zit, op 23 mei werd u bij de Sociale Dienst meegenomen in onze
dienstverlening via een klantreis en op 15 juni is gesproken over de inhoudelijke
opgaven waar de GR-sociaal voor staat.  
Heeft u nog behoefte aan een vervolg en/of wilt u nog bepaalde informatie
bespreken? Contact ons dan via sddcommunicatie@drechtsteden.nl. Dan kijken we
naar een eventuele vervolgsessie of andere manieren hierin te voorzien.
 
U kunt de website van de GR Sociaal (www.sociaaldrechtsteden.nl) in de gaten
houden. Hier plaatsen we relevante informatie rondom de GR Sociaal.
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Sociale Dienst Drechtsteden


Video ‘Het verhaal van de Sociale Dienst Drechtsteden in beeld’


Video ‘PERSPCT in beeld’


Video ‘Documentaire ervaringsdeskundige Daniëlle’


Website sociaaldrechtsteden


Website->beleidsstukken


Video ‘Ontwikkelen naar werk in beeld’



https://youtu.be/ENNijWzriuQ

https://youtu.be/wZCQiawGMA8

https://youtu.be/qr9_mCBUi8w

https://sociaaldrechtsteden.nl/

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/beleid2

https://youtu.be/bvJmheZa7Q0






Bestaanszekerheid Versterken


15 juni 2022, SDD


Jelle Boersma


Leonie de Zoete  







Inleiding


Presentatie betreft korte introductie bestaanszekerheid versterken voor nieuwe 
raadsleden:
1. Het begrip bestaanszekerheid 
2. Opgave Bestaanszekerheid Versterken binnen de Regionale Visie
3. Voorzieningen en samenwerking
4. Landelijke ontwikkelingen
5. Uitdagingen voor de toekomst
6. Kerncijfers







Bestaanszekerheid


Bestaanszekerheid is een van de grondrechten (art. 20 Grondwet):
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp 


van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een 


bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.







Op zoek naar een definitie….


Waaraan denkt u, als het gaat over bestaanszekerheid? 







"Bestaanszekerheid is mijn basis. Ik heb een dak nodig boven mijn hoofd en 
voldoende eten en drinken. Ik wil mijn vaste lasten kunnen betalen en toegang 
hebben tot goede gezondheidszorg. Ik wil bestand zijn tegen financiële tegenslagen 
en mijn kinderen een goede start kunnen bieden. Ik wil me veilig kunnen voelen. 
Wanneer ik bestaanszekerheid heb en mijn basis op orde is, kan ik stappen zetten in 
mijn persoonlijke ontwikkeling en kan ik weer echt meedoen”.


Brede werkdefinitie bestaanszekerheid







Regionale Visie: doelstelling en ambities BV


Centrale doelstelling


We bieden perspectief, rust en mentale ruimte. Vanuit onze rol zetten we maximaal 
in op het voorkomen en doorbreken van inkomensonzekerheid, armoede en 
schulden


We doen dit vanuit 3 ambities: 


1. Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen


2. Stabiliteit bieden en bevorderen


3. Inwoners eerder en beter bereiken







Wat doen we daarvoor?


Obstakels wegnemen
• Zorgen voor (aanvullend) inkomen, hulp bij schulden, stress verminderen, perspectief bieden, 


breder kijken dan de opgave en samenwerking zoeken met ketenpartners   


Stabiliteit bieden en bevorderen
• Inkomen en uitgaven in balans brengen, financiële coaching, inkomensbeheer en 


schuldregelen


Inwoners eerder en beter bereiken 
• Gerichte communicatie, vroegsignalering, nazorg (preventie), samenwerking in de keten







Hoe doen wij dat?


Schuldhulpverlening
Budgetbeheer 
Schuldregelen


Stabiliseren
Bewindvoering 


Financieel advies 
SUN Sociaal Leenfonds


Inkomensondersteuning
Algemene bijstand (P-wet)
+ IOAW/IOAZ/Bbz


Tijdelijke regelingen
Energietoeslag
Leefgeld vluchtelingen
TOZO
Tonk


Aanvullende inkomensondersteuning
Individuele bijzondere bijstand
Collectieve Zorgverzekering Minima
Individuele inkomenstoeslag (PMB)
Studietoeslag
Eigen bijdrage kinderopvang
SMS-Kinderfonds
SUN Noodfonds


Herstelteam 
Toeslagenaffaire


Samenwerking in de regio


Participatie-gerelateerd
Loonkostensubsidie
Inkomstenverrekening
Vrijwilligers/participatiebonus







Inkomensondersteuning
Betreft viertal regelingen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan (maandelijkse uitkering)


Regels algemene bijstand (P-wet) grotendeels ook leidend voor andere regelingen, maar verschillende 
doelgroepen:


• P-wet: iedere in Nederland wonende Nederlander of rechtmatig verblijvende vreemdeling >18 jaar
• IOAW: oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (vóór 1/1/1965 geboren, na 50e


werkloos)
• IOAZ: oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (na 55e gestopt)
• BBZ: startende, beëindigende en gevestigde ondernemers. Bijstand in de vorm van periodieke uitkering 


en/of bedrijfskrediet. Bepaling recht op toegang en hoogte complex i.v.m. beoordeling levensvatbaarheid 
onderneming: uitvoering uitbesteed aan RBZ (Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam).


Verschil IOAW / IOAZ / P-wet:


IOAW IOAZ Bijstand


Bepaalde inkomsten en vermogen tellen 
niet mee


Eigen vermogen mag niet boven 
bepaalde norm komen


Andere inkomsten tellen mee


Bij pensioentekort telt deel van het 
pensioen niet mee


Eigen vermogen mag niet boven 
bepaalde grens komen







Verdiepend inzicht: bijstand en minimumloon


Wettelijk sociaal minimum (WSM), netto per maand 
inclusief vakantietoeslag.
Geldend 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022


100% WSM 


bijstandsnorm


Alleenstaande 


(ouder)


€ 1.091,71


Gehuwd of 


samenwonend


€ 1.559,58


Alleenstaande 


in inrichting


€ 379,68


Alleenstaand 


(vanaf AOW-


leeftijd)


€ 1.213,06


Gehuwd of 


samenwonend 


(vanaf AOW-


leeftijd)


€ 1.642,54


Wettelijk minimumloon (WML), bruto per maand 


inclusief vakantietoeslag.


Geldend per 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022


100% WML 


21 jaar en ouder € 1.863,00


Kostendelersnorm =  40% bijstandsnorm + (aantal personen x 30% bijstandsnorm)
aantal personen 


Personen 21 jaar en ouder


Personen Norm Totale bijstandsnorm
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%







Aanvullende inkomensondersteuning
Op basis van P-wet
• Individuele bijzondere bijstand: ondersteuning bij uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten van het 


bestaan. Op basis van individuele toetsing en werkelijk gemaakte kosten. Twee uitzonderingen daarop: 
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) in de vorm gemeentelijke bijdrage aanvullende zorgverzekering en –
eenmalig (?) – Energietoeslag 2022. Vergoeding afgestemd op draagkracht.


• Individuele inkomenstoeslag (= Persoonlijk Minima Budget Drechtsteden): ondersteuning bij langdurig laag 
inkomen zonder uitzicht op inkomensverbetering. Jaarlijkse toeslag, vast bedrag.


• Studietoeslag: aanvullend inkomen voor studerenden die als gevolg van ziekte of gebrek structureel geen 
inkomen kunnen verwerven naast de studie. Maandelijkse toeslag, vast bedrag. Minimale hoogte per AMvB 
vastgesteld.


Op basis van Wet kinderopvang (Wko)
• Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang: voor werkende/re-integrerende ouders met laag inkomen en 


klein vermogen. Ter bevordering van (toekomstige) arbeidsparticipatie.


Bovenwettelijk
• SMS-kinderfonds (School-Muziek-Sport): ter bevordering van kansengelijkheid en participatie kinderen. 


Uitgevoerd door Stichting Leergeld Drechtsteden of via de Dordtpas (Dordrecht).
• Fonds voor urgente noden: hulp in individuele noodsituaties die buiten het reguliere aanbod vallen. Uitgevoerd 


door de Stichting Urgente Noden Drechtsteden.







Schuldhulpverlening
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs 2012/2021)
• Het vroegtijdig signaleren en bereiken van inwoners met betalingsachterstanden dan wel financiële 


problemen/schulden. (vroegsignalering) 
• Het bieden van effectieve integrale schuldhulpverlening waarbij niet alleen aandacht is voor de schulden 


maar ook voor de omstandigheden of problematiek die hier mee verband houden. 


Voor wie?
• Alle inwoners van de Drechtsteden boven de 18 jaar met financiële vragen/problemen of schulden.


Wat doen we? 
• Advies: bieden van financieel advies en informatie
• Crisisinterventie: voorkomen van dreigende afsluiting van water/energie of een dreigende ontruiming
• Budgetbeheer: het (tijdelijk) beheren van de huishoudfinanciën (licht)
• Duurzame Financiële Dienstverlening: beheersbaar maken van de financiële/persoonlijke situatie 


wanneer of indien er (nog) geen stabilisatietraject of schuldregeling mogelijk is. 
• 100% betalingsregelingen: het treffen van 100% betalingsregelingen 
• Stabiliseren: het stabiliseren van de financiële/persoonlijke situatie ter voorkoming van escalatie en de 


start van het schuldregelen.
• Schuldregelen: het treffen van een schuldregeling via een saneringskrediet of schuldbemiddeling
• Bewindvoering: het ter bescherming (tijdelijk) beheren van de huishoudfinanciën (zwaar)







Verdiepend inzicht 2: schulden







Samenwerking in de regio


Met wie?


• Samenwerking gemeenten op beleids- en uitvoeringsniveau, deelname aan gemeentelijke 
armoede-overleggen/werkgroepen, vertegenwoordiging binnen sociaal wijkteams of 
dorpsnetwerk


• Samenwerking ketenpartners:  UWV, DG&J, Hulp bij Thuisadministratie, SchuldHulpMaatje, 
Humanitas, welzijns- zorg- en ggz-instellingen, bewindvoerders, woningcorporaties, 
energiemaatschappijen, drinkwaterleveranciers, (gemeentelijke) Belastingdienst, 
waterschappen, sociaal raadsleden, sociaal marinier/ pontonnier, Financieel Hulphuis, 
schuldeisers, scholen, werkgevers, Platform Dak -en thuislozen, Veiligheidshuis, Re-
integratieofficier,  Platform tegen Armoede, SUN Drechtsteden, Voedselbank, Kledingbank, 
Stichting Leergeld, Dordtpas…. 







Landelijke ontwikkelingen bestaanszekerheid







Verdiepend inzicht 3: huishoudboekje Nibud







Verdiepend inzicht 4: stress test CPB (9 juni 2022)







Participatiewet moet anders?
Wetsgeschiedenis: charitatieve armenzorg  Algemene bijstandswet (1965)  Nieuwe algemene bijstandswet 
(1996) Wet werk en bijstand (2004)  Participatiewet (2015). 


Focus verschuift in de wetgeving van door overheid bij wet geregelde financiële bijstand (Abw) naar door 
financiële prikkels voor gemeenten én cliënten gedreven uitstroombevordering (P-wet) door:


• introductie activering en arbeidsplicht (nAbw), 
• introductie financiële prikkels voor gemeenten om uitstroom te realiseren, plus het afschaffen van 


categoriale bijzondere bijstand en categoriale arbeidsontheffing (WWB) 
• introductie financiële prikkels voor cliënten door aangescherpte voorwaarden voor inkomensonder-


steuning (waaronder kostendelersnorm en korting alleenstaande ouders), uniformering van verplichtingen 
en verzwaring van maatregelen ten aanzien van niet nakomen arbeidsverplichtingen (P-wet)


Beleidsruimte wordt met iedere wetswijziging kleiner en het regime strenger. Onderliggend mensbeeld gaat uit 
van calculerende, zelfredzame burger die rationeel handelt en kennis heeft van sociale wetgeving.


Anno 2022 kantelpunt: toenemend maatschappelijk ongenoegen over uitvoering P-wet, plus breed gedeeld inzicht 
dat schaarste leidt tot stress en aantasting zelfredzaamheid   herziening P-wet in de maak.







Uitdagingen Bestaanszekerheid Versterken voor 
de toekomst (TOP 3)
Maatschappelijke uitdagingen:
1. Onzekere economische situatie, negatieve koopkrachtontwikkeling en dreigende toename 


kansenongelijkheid
2. Herstel vertrouwen in overheid  Participatiewet nieuwe stijl
3. Toenemende complexiteit van de samenleving (weten is nog geen doen)


Uitdagingen SDD bestaanszekerheid versterken:
1. Koopkrachtbevordering minima (aanvullende inkomensregelingen). Mede afhankelijk van 


kabinetsmaatregelen voor koopkrachtherstel (primair)
2. Focus op persoonlijke dienstverlening en stress-sensitieve aanpak (omschakeling mensbeeld 


Participatiewet)
3. Versterken samenwerking en integrale aanpak







Randvoorwaarden voor succes


Wat hebben we als SDD nodig en van wie:
• Rijk: 


• Passende maatregelen koopkrachtherstel 
• Reflectie eigen aandeel in bestaanszekerheidsproblematiek
• Vereenvoudiging systeem inkomensregelingen (incl. toeslagen)
• Meer beleidsvrijheid binnen wetgeving
• Maatwerk niet alleen in woord, maar ook in daad mogelijk maken
• Toereikend budget voor gemeenten


• Gemeenten: 
• Investering in formatie, kennis & kunde binnen SDD, gemeenten & keten
• Toereikend budget







Kerncijfers SDD: Inkomen en minima


Uitgaven 2019 2020 2021


Bijstand 91.056.650 92.185.893 94.730.596


IIB 5.946.221 5.580.098 5.695.900


LKS 4.861.878 5.854.127 5.560.652


Totaal 101.864.749 103.620.118 105.987.148


Inkomensregelingen totaal


Alle vermelde uitgaven betreffen programmakosten







Kerncijfers SDD: Inkomen en minima


2019 2020 2021


Aantal kinderen 5.048 5.440 5.262 


Uitgaven € 1.846.201 € 1.633.770 € 1.813.116 


SMS-Kinderfonds 


Stichting Urgente Noden


2019 2020 2021


Aantal 
toekenningen


168 246 286 


Uitgaven € 90.381 € 90.035 € 91.292


2019 2020 2021


Aantal polissen 9129 9709 9850


Uitgaven € 2.582.404 € 2.768.527 € 2.564.763 


Collectieve zorgverzekering minima


2019 2020 2021


Aantal klanten 5.169 5.073 5.112 


Uitgaven € 1.994.725 € 2.003.458 € 2.041.780


Persoonlijk minimabudget (PMB)


Alle vermelde uitgaven betreffen programmakosten







Kerncijfers SDD: Schuldhulpverlening


Aantal nieuwe meldingen


Jaartal Aantal meldingen


2019 1645


2020 1091


2021 1051


Aantal gestarte trajecten


Jaartal Aantal gestarte 
trajecten


2019 1229


2020 1079


2021 1051


Aantal lopende trajecten 


(peildatum 31-12)


Jaartal Aantal lopende 
trajecten


2019 1408


2020 1189


2021 1057


Slagingspercentages
Jaartal Schuldregelen Stabilisatie


2019 95% 73%


2020 96% 73%


2021 97% 73%







Vragen of gewenste bespreekpunten? 







Dank voor uw aandacht!








Ontwikkkelen naar werk in de Drechtsteden


15 juni 2022, SDD







De waarde van werk
Dit is het verhaal van Shemene


https://youtu.be/fJbDoTeREyg



https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfJbDoTeREyg&data=05%7C01%7CDJM.vander.Meulen%40drechtsteden.nl%7Ceabeb1cc228548a028f408da3c96ae3c%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637888915126136831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7fWgKIj5jdKPkJt3w48NgVqeRQySXzc0D3Fc1ue3HQ%3D&reserved=0





De waarde van werk


• Financiële zelfstandigheid


• Verlaging uitkeringskosten


• Structuur en ritme (je hoort ergens bij)


• Verbetering fysieke en mentale gezondheid


• Mensen met een beperking doen minder vaak beroep op geestelijke gezondheidszorg en wmo
ondersteuning


• Risico op crimineel gedrag neemt af







Participatiewet


• Sinds 1 januari 2015


• Doel: iedereen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag krijgen


• Wie: iedereen die kan werken maar het niet zelfstandig redt


• Verantwoordelijkheid bij gemeenten


• Financiering vanuit het rijk (gebundelde uitkering BUIG)


• Herziening Participatiewet (menselijke maat)







Visie en ambities Ontwikkelen naar werk


De Regionale Visie Sociaal Domein Drechtsteden kent 3 ambities ten aanzien van Ontwikkelen naar 
werk: 


1. Iedereen die kan werken, direct naar de arbeidsmarkt bemiddelen;


2. Inwoners waardevol maken voor de arbeidsmarkt;


3. Inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden







Waarom een visie op ontwikkelen? 
• Werkgevers stellen hogere eisen


• Probleemoplossend vermogen


• Flexibiliteit


• Sociale vaardigheden


• Productiviteit


• Fysieke en mentale gezondheid


• Agv maatschappelijke ontwikkeling en Rijksbeleid is het klantbestand veranderd


• Klanten kennen grotere problematiek







Belemmeringen die klanten ervaren 


• Lichamelijke gezondheid


• Geestelijke gezondheid 


• Financiën


• Basis werknemersvaardigheden


• Huiselijke relaties


• Verslaving


• Huisvesting


• Sociaal netwerk


De problemen zijn veelal in combinatie en ontstaan door gebrek aan probleemoplossend 


vermogen, sociale vaardigheden en arbeidsuithoudingsvermogen







Wat doen we?


1. Preventie (WW, doorbemiddelen, scholen, Kickstart)


2. Leefgebieden in kaart


3. Arbeidsonderzoek (realistisch arbeidsperspectief)


4. Ontwikkelen 


• alle vraagstukken die als belemmering worden ervaren


• werknemersvaardigheden 


5. Matchen en werkgeversdienstverlening


6. Begeleiding


7. Certificering on the job







Voor wie doen we dat?


• 6344 aantal bijstandsdossiers


• 694 huishoudens met ondersteuning vanuit de Participatiewet (oa loonkostensubsidie) 


• Andere inwoners die ondersteuning nodig hebben richting werk; niet uitkeringsgerechtigden, 
(Pro-VSO) jongeren, max WW







Ontwikkeling naar het hoogst haalbare


• In beweging naar voor klant hoogst haalbare doel (stabilisering, activering, participatie of 
betaald werk) 


• Uitstroom naar werk is hoogst haalbare trede op Participatieladder 


• In 2021: 721 klanten uitstroom uit de uitkering naar werk







Werkzoekende en werkgeversdienstverlening 
in verbinding 







Ontwikkelen door te doen
• Arbeidsonderzoekscentrum 


• Realistisch arbeidsperspectief op maat


• Methodisch ontwikkelen (Werkstap)


• Werknemersvaardigheden ontwikkelen door te doen (in productie 


omgeving)


• Het belang van ritme opbouwen


• Co productie met werkgevers


• Klantgericht en op maat belemmeringen aanpakken door training en 


ondersteuning op gebied van:


• Financiën


• Gezondheid


• Weerbaarheid


• Taal







Werkgeversservicepunt
Baanbrekend Drechtsteden


• Gestart in 2011 en sinds 2017 samenwerkingsverband tussen SDD, UWV en WsW


• Bemiddelen grote diversiteit aan doelgroepen (WW, WAJONG, WIA, Participatiewet (met 


loonwaarde 30-100%), statushouders, Beschut werk, SW, Psychiatrische problematiek


(Yulius) en (PRO VSO) jongeren







Eenduidige werkgeversdienstverlening


• In de arbeidsmarktregio 1 ingang, 1 website, 1 set instrumenten en integrale


samenwerking


• Wens vanuit werkgevers


• Wettelijke verplichting samen te werken binnen arbeidsmarktregio


• Vaste aanspreekpunten


• Sectorale verdeling


• Actief (samen) werken aan regionaal netwerk van ambassadeurs inclusief


werkgeverschap


• Actief samenwerken aan preventie (max WW, scholen)







Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt 







Maar in 2020/2021was het nog....







Wat is nodig? 


• Wendbare overheid die effectief kan meebewegen met conjuncturele 


schommelingen


• Voorzieningen selectief inzetten afhankelijk van hoog- of laagconjunctuur







Samenwerking arbeidsmarktregio 
• Bestuurlijk akkoord januari 2021
• Regionale uitvoeringsagenda







Wet inburgering


• Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. De verantwoordelijkheid


voor de inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten ligt bij gemeenten. 


• In Drechtsteden regierol gemandateerd aan SDD


• Korte lijnen tussen gemeenten, SDD, wijkteams en VluchtelingenWerk


• )







Integratie 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en 


Gemeenschappelijke Regeling Sociaal







Drechtwerk
• Toelichting beide regelingen (kort)


• Waarom integreren?


• Waarom nu?


• Rol en positie gemeenten


• Planning


• Aandachtspunten







• Benoeming door en uit het college


• Lokale raden gaan over de raadsbevoegdheden op 
het sociaal domein (primaat lokaal). Dat betekent 
dat de verordenende bevoegdheid bij de raad ligt, 
net als het vaststellen van kaderstellende plannen.


• GR Sociaal: een algemeen bestuur van 8 leden 
(opdrachtgever, vanuit belang gemeente, lokale 
input daar inbrengen), een dagelijks bestuur van 3 
leden (vanuit belang eigenaar GR). De 
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
zijn in de GR tekst geregeld.


• GR Drechtwerk: een algemeen bestuur van 6 leden 
(opdrachtgever, vanuit belang gemeente, lokale 
input daar inbrengen), een dagelijks bestuur van 2 
leden (vanuit belang eigenaar GR). De 
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
zijn in de GR tekst geregeld.


Gemeente
GR Sociaal


GR Drechtwerk


College 
B&W Algemeen bestuur


Dagelijks 
Bestuur


Art. 13 lid 6 Wgr


Art. 14 Wgr


Hoofdlijnennotitie: GR Sociaal en GR Drechtwerk zijn 
beide een collegeregeling







GR Sociaal
De GR Sociaal voert taken uit op het gebied van de uitvoering van de Participatiewet, 
Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Zij 
voert ook taken uit in het kader van de inburgering, wet op de lijkbezorging, 
beschermd wonen & opvang, aanverwante wetten zoals IOAW/IOAZ.


De GR Sociaal werkt voor 7 gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht).


De GR Drechtwerk voert de taken uit op het gebied van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en biedt werkplekken aan in diverse vormen. Zij combineert deze 
met andere doelgroepen (zoals beschut werk).


De GR Drechtwerk werkt voor 6 gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht).


GR Drechtwerk







Waarom integreren?


Colleges: Eén maatschappelijke opgave, één wet, maar ook belangrijke 
verschillen


• SDD en DW werken beiden en samen aan het realiseren van drie ambities.


• Dat doen zij in verbondenheid met domeinen als bestaanszekerheid, zorg, 
wmo, schulden.


• De maatschappelijke focus ligt op het ontwikkelen naar een zelfstandig en 
volwaardig bestaan.


• Op het ontwikkelen van mensen en de toeleiding naar werk leidt eenheid 
van strategie, eenheid van besturing, eenheid van beleid én eenheid van 
uitvoering tot meerwaarde voor burgers en werkgevers.  


• Om deze meerwaarde te bereiken is het belangrijk de verschillen tussen 
de organisaties te respecteren. Op onderdelen blijven SDD en DW dus in 
eigenheid van de bestaande organisatiesamenstelling werken. 







Focus ligt op eenheid in bestuur, directie en sturing.


• Hoe hoger in de lijn (strategie, bestuur, directie, staf) hoe meer samen. Hoe meer richting 
primair proces, hoe meer in eigenheid (uitgezonderd de overlappende onderdelen).


• Bestuurlijke aansturing in één GR is eenvoudiger. 


• Raden en colleges worden zo beter in staat gesteld om te sturen. 


Waarom integreren?







Waarom integreren?


• Voor mensen uit de doelgroep van de WSW (Drechtwerk) of de Participatiewet verandert er 
voorlopig niks, omdat de samenvoeging in 2023 alleen betrekking heeft op de bestuurlijke 
aansturing (gemeenschappelijke regelingen) en eenheid van directie en beleid.


• Drechtwerk blijft als organisatie bestaan en het werk voor de medewerkers van Drechtwerk  
blijft hetzelfde voor de 6 gemeenten.


• Op termijn zijn er echter veel kansen om de dienstverlening aan de inwoners vanuit beide 
doelgroepen te verbeteren door het samengaan van de organisaties. 







Waarom nu?


• Voor 1-1-2022: GR Drechtsteden > diversiteit aan organisaties, meer dan een 
collegeregeling (ook raads- en burgemeestersbevoegdheden). Drechtwerk altijd een 
collegeregeling geweest.


• Per 1-1-2022 GR Sociaal: enkel voor sociaal domein én collegeregeling. Meer logica in 
samenvoegen (en eenvoudiger)


• Drechtwerk heeft zich laatste jaren als ontwikkelbedrijf gevormd en gepositioneerd, 
doelgroep p-wet is significant anders dan voorheen, ook GR Sociaal zet vol in op 
ontwikkelen. Gedeelde kennis, kunde en infrastructuur gaat inwoners verder helpen.


• Veranderingen directie


• 1-1-2023: eenvoudiger om bij start nieuw boekjaar geïntegreerd te zijn, dan halverwege.







Rol en positie gemeenten


• Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht 
allen eigenaar van GR Drechtwerk én GR Sociaal (al lange tijd). Beide organisaties zijn 
bekend en colleges zijn in beide besturen vertegenwoordigd.


• Hardinxveld-Giessendam neemt niet deel aan de GR Drechtwerk, wel aan GR Sociaal en is 
ook daar vertegenwoordigd in het bestuur.


• Het college gaat de gewijzigde regeling aan. In dat geval moet de raad toestemming geven 
aan het college.







• Colleges hebben principebesluit tot integratie inmiddels genomen. Beoogde planning is dat 
de colleges voor de zomer (mei) de gewijzigde GR tekst ontvangen en deze voor de zomer 
naar de raden sturen. Raden kunnen deze dan direct na het reces behandelen.


• Voorbereidingen door GR Drechtwerk en GR Sociaal lopen.


• Beoogde startdatum 1 januari 2023.


Route naar einde van het jaar







• Tijd: strakke planning


• Communicatie en rust richting medewerkers (snel duidelijkheid helpt)


Aandachtspunten







Vragen of gewenste bespreekpunten? 








Zorgen voor Ondersteuning


15 juni 2022, SDD
Linda Vonk







Wmo: 
zorg
of 


sociaal
domein?







Wat is maatschappelijke ondersteuning? (artikel 1.1.1 Wmo 2015)


Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk Gemeenten 


Bevorderen participatie en zelfredzaamheid Sociale dienst


Bieden van Beschermd wonen & opvang Centrumgemeente


Wet maatschappelijke ondersteuning 2015







Visie en ambities


De Regionale Visie Sociaal Domein Drechtsteden kent 3 ambities ten aanzien van Zorgen 
voor Ondersteuning: 


1. Kwalitatief, doelmatig en effectief ondersteunen, met keuzevrijheid voor inwoners;


2. Mensgericht ondersteunen;


3. Innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking aanjagen.







Maatschappelijke ondersteuning


✓ “Wmo naar de voorkant”


✓ Maatwerkvoorzieningen Wmo


✓ Integraal







Wat doet de SDD?


✓ Beleidsvoorbereiding
▪ regionaal samen met collega’s


▪ landelijke werkgroepen VNG/VWS


✓ Toezicht✓ Inwoners
▪ melding 


▪ aanvraag 


▪ (en monitoring)


✓ Zorgaanbieders
▪ Inkoop


▪ Contractmanagement







Wmo-maatwerkvoorzieningen
✓ Melding


✓ Onderzoek


✓ Onderzoeksverslag


✓ Aanvraag


▪ Zorg in natura


▪ Persoonsgebonden budget


✓ Toekenning en eigen bijdrage


✓ Toezicht







Aantallen


1. Hoeveel mensen hadden in 2021 in de Drechtsteden een Wmo maatwerkvoorziening?


2. Hoeveel mensen hadden in 2021 in de Drechtsteden huishoudelijke ondersteuning?


3. Hoeveel mensen hadden in december 2021 in de Drechtsteden meer dan 10 indicaties?







Aantallen


Peildatum 15 juni 2022
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Vraagstukken


✓ Autonome groei


• Ambulantisering GGZ


• Vergrijzing


• Langer zelfstandig thuis wonen


✓ Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken


✓ Herziening systematiek eigen bijdrage


✓ AMvB Reële prijs


✓ Continuïteit van ondersteuning


✓ Aansluiting voorveld & maatwerk


✓ Wonen


✓ Aansluiting 18-/18+







Dank voor uw aandacht!








Tot slot attenderen we u graag nog op de mogelijkheid om een bezoek te brengen
aan Drechtwerk op 23 juni.
 
Met hartelijke groet,
 
David van Maanen
Sociale Dienst Drechtsteden  
 
                                                                                  
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DENNijWzriuQ&data=05%7C01%7Cgriffie%40Papendrecht.nl%7C12f453a8583542de13c508da543d8796%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637914921786067859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESHj4Pq9B1Un8rGpXJ7ZWVqjHJMCQKGItowMjCHuJUA%3D&reserved=0

