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Wettelijke basis (aanvullend)
Zienwijzeprocedure o.g.v. artikel 36 van de GR Sociaal.

Gevraagd besluit
1. kennis te nemen van de conceptbijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
(GR Sociaal). 
2. geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening en bijgevoegde conceptbrief aan 
het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal vast stellen.

Inhoud
Inleiding
Per 1 januari 2023 is de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk (Drechtwerk) opgegaan in de GR 
Sociaal. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 29 september 2022 toestemming gegeven. Vanwege 
deze integratie zal ook de bijdrageverordening zoals de GR Sociaal deze op dit moment kent 
aangepast moeten worden.

Beoogd effect
Een bijdrageverordening voor de GR Sociaal die vanaf 1 januari 2023 actueel is en waarin de 
integratie van Drechtwerk is verwerkt. 

Argumenten
1.1 De integratie van Drechtwerk maakt aanpassing van de bijdrageverordening noodzakelijk.
De integratie van de GR Drechtwerk in de GR Sociaal maakt het noodzakelijk dat ook de 
verdeelprincipes- en sleutels voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR Drechtwerk in de 
bijdrageverordening opgenomen worden. Artikel 3, artikel 7 en artikel 8 zijn daarom gewijzigd. 
 
 
2.1 De raad wordt geadviseerd geen zienswijze uit te brengen op de wijziging.
De raad wordt op grond van artikel 36 van de (tekst) GR Sociaal gevraagd om een zienswijze op de 
conceptbijdrageverordening uit te brengen. Het advies is om geen zienswijze op de wijziging uit te 
brengen.

De argumenten hiervoor zijn ten eerste, dat de wijzigingen een logisch gevolg zijn van de 
toestemming van de raad op 29 september 2022, waarmee ingestemd werd met de 16e wijziging van 
de GR Sociaal. Door deze wijziging werd besloten om de GR Drechtwerk onderdeel te maken van de 
GR Sociaal. De wijziging van de bijdrageverordening is daaropvolgend noodzakelijk, zodat ook de 
verdeelprincipes- en sleutels voor de gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk in de 
bijdrageverordening opgenomen worden. Tweede argument is dat het gaat om puur technische 
wijzigingen. De wijze van kostenverdeling voor de gemeentelijke bijdrage voor Drechtwerk zijn niet 
inhoudelijk gewijzigd en de geldende afspraken zijn één-op-één overgenomen in de nieuwe 
bijdrageverordening 2023 van de GR Sociaal. 
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Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t. De wijzigingen hebben inhoudelijk geen financiële impact. 

Uitvoering
Het Algemeen Bestuur kan na het ontvangen van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten, 
naar verwachting in maart 2023 op zijn beurt de verordening daadwerkelijk vaststellen

Communicatie & participatie
N.v.t.

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 - DB aanbiedingsbrief zienswijze conceptbijdrageverordening
2. Bijlage 2 - Conceptbijdrageverordening 2023
3. Bijlage 3 - Conceptantwoordbrief aan DB GR Sociaal over verzoek zienswijze 

conceptbijdrageverordening 2023.doc
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Zienwijzeprocedure o.g.v. artikel 36 van de GR Sociaal.

besluit:

1. kennis te nemen van de conceptbijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR 
Sociaal). 
2. geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening en bijgevoegde conceptbrief aan het 
Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal vast stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


