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Verordeningen GR Sociaal
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Betrokken portefeuillehouder(s): Pieter Paans; 

Fatale termijn:
Deze verordeningen dienen in januari 2022 te worden vastgesteld.

Gevraagd besluit
1. De regionale algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Papendrecht vast te stellen.
2. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Papendrecht vast te stellen.
3. De verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 
vast te stellen.
4. De verordening persoonlijk minimabudget gemeente Papendrecht vast te stellen.
5. De verordening werk en inkomen gemeente Papendrecht vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
In het kader van de nieuwe GR Sociaal (omvorming van de huidige GR Drechtsteden) is het 
noodzakelijk dat in januari 2022 de verordeningen voor het Sociaal Domein worden vastgesteld door 
de gemeenteraad. Het gaat om de volgende vijf verordeningen:

1. regionale algemene subsidieverordening sociaal domein
2. verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
3. verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
4. verordening persoonlijk minimabudget 
5. verordening werk en inkomen 

Met vaststelling van deze verordeningen wordt het bestaande beleid zoals afgesproken ongewijzigd 
vastgesteld. Daarnaast dienen de toelichtingen op de onder 2 t/m 5 genoemde verordeningen door 
het college te worden vastgesteld.

Beoogd effect
Het vaststellen van de verordeningen is noodzakelijk zodat vanuit de GR Sociaal per 1 januari 2022 
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen op basis van verordeningen die lokaal zijn 
vastgesteld.

Argumenten
1.1/2.1/3.1/4.1/5.1 Het vaststellen van de verordeningen is noodzakelijk om rechtsgeldige besluiten te 
kunnen nemen.
Vanwege de nieuwe GR Sociaal dienen de verordeningen vastgesteld te worden door lokale 
gemeenteraden. Hiermee wordt gezorgd dat er per 1 januari 2022 rechtsgeldige besluiten genomen 
kunnen worden.
1.2/2.2/3.2/4.2/5.2 Met het vaststellen van de verordeningen wordt staand beleid gecontinueerd.
In deze verordeningen zijn geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Dat is bewust niet gedaan en 
ook zo afgesproken in het transitiejaar 2021. Alleen de strikt noodzakelijke wijzigingen zijn 
opgenomen (bv aanpassingen door de structuurwijziging, indexering of landelijke ontwikkelingen).
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Algemeen
Voor alle 5 verordeningen geldt dat de volgende wijzigingen zijn toegepast:

• Drechtraad is vervangen door gemeenteraad
• Drechtstedenbestuur is vervangen door college
• Overgangsrecht is aangepast, zodat dit aansluit bij de situatie per 1-1-2022

Wijzigingsbesluit verordeningen Drechtraad 5 oktober 2021 is erin verwerkt
In de Drechtraad van 5 oktober 2021 zijn ten aanzien van de verordening Werk & Inkomen én de 
verordening Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning enkele inhoudelijke wijzigingen 
vastgesteld, die per 1 januari 2022 van kracht worden. De reden daarvan is, dat in beide inhoudelijke 
wijzigingen plaatsvonden en er per 1 januari 2022 een geldige verordening nodig is als GR. Mocht de 
vorming GR Sociaal onnodige vertraging oplopen, dan is via de Drechtraad alsnog geborgd dat er een 
rechtsgeldige verordening ligt per 1 januari 2022 voor alle Drechtstedengemeenten.
Deze wijzigingen zijn ook in de nu voorliggende lokale verordeningen verwerkt.
2.2/3.2/4.2/5.2       De toelichting op de verordeningen dient door het college te worden vastgesteld.
De toelichting op de verordeningen wordt niet door de gemeenteraad vastgesteld. Wel wordt deze 
toelichting door het college vastgesteld en ter kennisname meegestuurd met het voorstel ter 
vaststelling van de verordeningen als zijnde de motivering van het voorstel. 

Kanttekeningen
1.1 Omdat de verordeningen regionaal gelijkluidend vastgesteld dienen te worden, is er geen ruimte 
voor verdere lokale invulling.
Regionaal is afgesproken dat het belangrijk is om de verordeningen conform vast te stellen en voor nu 
nog geen wijzigingen door te voeren. Indien raden al ideeën hebben, kunnen deze ideeën worden 
genoteerd en meegenomen worden voor volgende wijzigingen van verordeningen. Reden is dat het 
nu doorvoeren van eventuele wijzigingen meer tijd vraagt voor dialoog, gesprek en 
uitzoek/doorrekenwerk.

Financiën
N.v.t.

Uitvoering
De vaststelling van de verordeningen wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad op 
officiëlebekendmakingen.nl

Communicatie & participatie
De vastgestelde verordeningen worden gepubliceerd.

Duurzaamheid & ecologie
N.v.t.

ICT
N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Bijlage 1 - 2022 - Regionale algemene subsidieverordening sociaal domein Papendrecht - 

tekst.docx
2. Bijlage 2 - 2022 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Papendrecht - tekst.docx
3. Bijlage 3 - 2022 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Papendrecht - toelichting.docx
4. Bijlage 4 - 2022 - Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

Papendrecht - tekst.docx



3/4

5. Bijlage 5 - 2022 - Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Papendrecht - toelichting.docx

6. Bijlage 6 - 2022 - Verordening Persoonlijk Minima Budget Papendrecht - tekst.docx
7. Bijlage 7 - 2022 - Verordening Persoonlijk Minima Budget Papendrecht - toelichting.docx
8. Bijlage 8 - 2022 - Verordening werk en inkomen Papendrecht - tekst.docx
9. Bijlage 9 - 2022 - Verordening werk en inkomen Papendrecht - toelichting.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De regionale algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Papendrecht vast te stellen.
2. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Papendrecht vast te stellen.
3. De verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht vast te 
stellen.
4. De verordening persoonlijk minimabudget gemeente Papendrecht vast te stellen.
5. De verordening werk en inkomen gemeente Papendrecht vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


