
Aan: Agendacommissie
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Toelichting agendapunt voor agendacommissie en 
publicatie

Onderwerp: Herijking minimabeleid

14 juni 2022, raadszaal

Toelichting op het agendapunt:

Inleiding

Dit agendapunt betreft een eerste en informerende sessie over de herijking van het minimabeleid. 

Meegezonden is een integrale notitie, opgesteld door de Sociale Dienst Drechtsteden in samenspraak 

met de ambtenaren van de gemeenten. Hierin zijn scenario's en adviezen uitgewerkt die op basis van 

lokale wensen, moeten leiden tot een bijstelling van het minimabeleid, indien gewenst. Deze 

integrale notitie zal in een tweede oordeelsvormende sessie in de commissie Samenleving van uw 

raad worden besproken, in dit najaar. In die tweede sessie bent u als raad in de gelegenheid om uw 

oordeel te geven over het pakket van het minimabeleid en de voorgestelde richting door het college. 

Om uw input met betrekking tot de lokale Papendrechtse wensen goed mee te nemen, betrekken wij 

u graag in dit proces. Te beginnen met deze eerste sessie.

Achtergrond

Tot 2022 hadden de gemeenten in de Drechtsteden de uitvoering van taken op het terrein van onder 

meer de Participatiewet, Wmo-maatwerkvoorzieningen en het minimabeleid georganiseerd via de 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Besluitvorming vond plaats in de Drechtraad. Dit maakt 

het lastig voor de lokale gemeenteraden om, na de decentralisaties van de Participatiewet, Jeugdwet 

en WMO, beleidskaders meer integraal op te stellen. Door de aanpassing van de GR Drechtsteden in 

de GR Sociaal is het primaat voor besluitvorming teruggelegd bij de gemeenteraad en colleges van 

elke gemeente. Hierdoor krijgen de gemeenten weer meer grip en sturing.

Naast grip en sturing was een tweede reden voor deze beweging, om meer ruimte te krijgen voor 

lokale maatwerkwensen. Dit is bij de vorming van de GR Sociaal een belangrijk onderwerp van 

gesprek geweest: de lokale raden gaan weer over het stellen van de financiële en beleidsmatige 

kaders van verschillende regelingen waarin meer ruimte is voor inbreng van lokale wensen, op basis 

van wat er lokaal speelt.

Het proces verder

Er is afgesproken om gefaseerd de lokale kaderstelling en herijking van verschillende onderdelen 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. 

De herijking van het minimabeleid is daarmee de eerste "proef om de som" na het oprichten van de 

GR Sociaal. Deze herijking vindt plaats in co-creatie tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de 

gemeenten, volgens een beleidsproces dat in gezamenlijkheid is vastgesteld. Hierbij is ambtelijk de 
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integrale startnotitie voorbereid die inzicht biedt in de verschillende instrumenten van het 

minimabeleid. Zie hiervoor bijlage 1 (startnotitie herijking minimabeleid).

Opzet

In deze beeldvormende sessie wordt  u geïnformeerd over de verschillende instrumenten van het 

minimabeleid en de herijking hiervan via een presentatie. Deze wordt gehouden door 

beleidsadviseurs vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Papendrecht. Uiteraard is 

hierbij de gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie. 

Aan het einde is er ook de gelegenheid voor u als raadsleden om eventueel wat mee te geven aan de 

portefeuillehouder met betrekking tot het (vervolg)proces van de herijking van het minimabeleid. 

Zoals gezegd is dit de eerste herijking die er aan komt. Graag horen we uw mening over het proces 

zodat we dit bij de volgende herijkingen mee kunnen nemen.

Tijdsduur: 

60 minuten

Presentatie verzorgd door SDD/ambtenaren 
Papendrecht

20 minuten

Gelegenheid voor stellen vragen n.a.v. 
presentatie

30 minuten

Eventueel gelegenheid reactie op proces 
herijking en afsluiting portefeuillehouder

10 minuten

Bijlagen

- Startnotitie Herijking minimabeleid

- Minima Effectrapportage 2022 (MER)

- Presentatie beeldvormende sessie

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
14 juni, want 15 juni is een regionale SDD-sessie, en deze beeldvormende bijeenkomst is onder 
andere bedoeld daarop voor te bereiden.

Openbaarheid
Ja
 

AANWEZIGEN

Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Jesse Westerbeke (beleidsadviseur minimabeleid)
- Dorien van Petersen (beleidsadviseur GR Sociaal)

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- Deskundige m.b.t. minimabeleid SDD (nader te bepalen)

Verwacht je insprekers? Nee

Agendering college gepland op: n.v.t. 


