
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: Herijking minimabeleid

15 september 2022, 19.00 tot 20.00, gemeentehuis

Toelichting op het agendapunt:
Op 30 mei jl. bent u geïnformeerd over de minimaregelingen die we als gemeente hebben belegd bij de
GR Sociaal (GRS). Ondertussen ligt er een vervolgnotitie vanuit de GRS waarin opties (scenario's) zijn 
uitgewerkt. Deze vervolgnotitie vormt de basis om zowel in college als raad een oordeel te vormen over
de te maken keuzes rondom de minimaregelingen. Vanavond presenteren we de opties, waarbij we de 
financiële consequenties in beeld brengen en de scenario's en adviezen toelichten. Er is gelegenheid 
om te reageren, vragen te stellen en suggesties te doen ten aanzien van de adviezen. 

Achtergrond
Tot 2022 hadden gemeenten in de Drechtsteden de uitvoering van taken op het terrein van onder 
meer het minimabeleid georganiseerd via de GR Drechtsteden. Door de aanpassing van de GR 
Drechtsteden in de GRS is het primaat voor besluitvorming teruggelegd bij de gemeenteraad en 
colleges van elke gemeente. Naast meer grip en sturing is er ook meer ruimte voor inbreng van lokale
wensen. Er is afgesproken om de herijking van verschillende onderdelen gefaseerd op te pakken, te 
beginnen met het minimabeleid. Naast de herijking van het minimabeleid wordt er de komende tijd 
ook gewerkt aan herijking van de WMO-maatwerkvoorzieningen en herijking van de Participatiewet. 

Het vervolgproces 
Na de informerende sessie over de opties zal het college in oktober/ november een voorstel aan de 
raad sturen voor nieuwe kaders van de minimaregelingen. Na besluitvorming door de raad zal dit 
besluit, als laatste stap, verwerkt worden in de verordening en beleidsregels.  

Opzet
Presentatie vervolgnotitie en lokale advisering 10 minuten
Gelegenheid tot stellen vragen 10 minuten
Presentatie financiële consequenties herijking 10 minuten
Gelegenheid voor het stellen van vragen en 
reageren op de lokale advisering

30 minuten

Tijdsduur: 
60 minuten

Bijlagen
- Presentatie + evt. bijlagen

mailto:griffie@papendrecht.nl


Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
15 september, i.v.m. regionale proces.

Openbaarheid
Nee
 

AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Jesse Westerbeke (beleidsadviseur)
- Dorien van Petersen (beleidsadviseur)

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- Lenneke Kriek (beleidsadviseur SDD)
- Gerben Laarman (beleidsadviseur SDD)

Verwacht je insprekers? N.v.t
Agendering college gepland op 30 augustus 2022


