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Geachte raadsgriffiers en gemeentesecretarissen, 

 

Het principebesluit om de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te wijzigen is in route en uw 
gemeenten buigen zich over de vraag of ze hiermee in kunnen stemmen. De laatste gemeente doet dit 
waarschijnlijk deze maand. De eerste (ambtelijke) stappen om tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling 
voor het sociaal domein in de Drechtsteden te komen zijn reeds gezet, zodat de streefdatum van 1 januari 
2022 gehaald zou kunnen worden. 

Bestuurlijke planning 

In het principebesluit is een ambitieus doel geformuleerd. De raden spreken daarin de streefdatum van 1 
januari 2022 uit om operationeel te kunnen zijn met de nieuw samengestelde gemeenschappelijke regeling 
voor het sociaal domein. Om deze streefdatum te kunnen realiseren is allereerst een bestuurlijke planning 
opgesteld. Wij vragen hiervoor uw aandacht en uw medewerking.  

Om  de transitie vorm te geven worden er drie producten gemaakt die aan u college en raad worden 
aangeboden : 

1. Hoofdlijnennotitie: maart 2021 
2. Concepttekst gemeenschappelijke regeling, incl. uitgewerkte consequenties: mei 2021 
3. Definitieve tekst gemeenschappelijke regeling en verordeningen: eind augustus 2021 

Om deze bestuurlijke planning te realiseren komen we graag met u in gesprek over de voorbereiding en 
meer specifieke planning voor uw raad. We hebben daarvoor de regiogriffier gevraagd om in het door haar 
gefaciliteerde griffieroverleg (NOG-D) op 15 februari aan tafel te komen. Uiteraard komen we ook graag met 
u persoonlijk in gesprek. Vervolgens is er alle mogelijkheid om daar met elkaar afspraken over te maken.  

Nieuwsbrief 

Bij deze brief bieden we u ook de eerste nieuwsbrief over de transitie van de gemeenschappelijke regeling 
sociaal domein Drechtsteden aan. Wij verzoeken u die door te geleiden aan uw raad en college.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gemma Smid, voorzitter netwerk MT Sociaal 
David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden 

 


