GR Drechtsteden
t.a.v. Drechtstedenbestuur
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
datum
behandeld door
ons kenmerk
doorkiesnummer
onderwerp

3 juni 2021
G. de Bruijn
2021- 64356
6293
Zienswijze op de concept
jaarstukken 2020 en de
conceptbegroting 2022
Drechtsteden

Geachte leden van het Drechtstedenbestuur,
Het college van Papendrecht heeft op 15 april 2021 de concept jaarstukken 2020 en
op 5 mei 2021 de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden (GRD) van u ontvangen met het verzoek deze door te geleiden naar
de gemeenteraad om een eventuele zienswijze kenbaar te maken. De
gemeenteraad van Papendrecht heeft de stukken behandeld in zijn vergadering van
3 juni 2021 en voorzien van een zienswijze.
In deze aanhoudende coronacrisis wordt van organisaties extra inzet en
doorzettingsvermogen gevraagd. Dit alles zeker ook in het licht rond de
ontwikkelingen van de nieuwe samenwerking binnen de Drechtsteden. Graag willen
wij allereerst dan ook onze waardering uitspreken voor het werk dat in deze
bijzondere tijden is verricht met de daarbij behaalde resultaten .
Zienswijze op de jaarrekening 2020:
• Wij spreken de behoefte uit om over de ontwikkelingen van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) op de hoogte te worden
gehouden. Hierbij ook aandacht te hebben voor de ontwikkelingen van de
overige steunmaatregelen.
Zienswijze op de begroting 2022:
• Er wordt hard gewerkt aan nieuwe samenwerkingsmodellen op basis van vooraf
opgestelde uitgangspunten tussen de Drechtsteden om goed op de toekomst
voorbereid te zijn. Hiervoor is het voor de voortgang en besluitvorming van
belang dat wij betrokken kunnen blijven. Wij verzoeken u ons op een passende
wijze op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen binnen de nieuwe
samenwerkingsmodellen.
• Voor het invullen van onze nieuwe rol is sturingsinformatie cruciaal, waaronder
informatie per gemeente. Deze is voor een belangrijk deel afkomstig van de
SDD. Wij vragen u om lokale, structureel meerjarige gegevens/kengetallen over
onze gemeente (met name inhoudelijk per regeling over het gebruik en trends
naar verschillende doelgroepen) in toekomstige planning- en control documenten
op te nemen.

•

•

•

Wij onderschrijven de uitgangspunten van de GRD, maar realiseren ons ook dat
het effect op de gemeentebegroting, mede door de corona-ontwikkelingen,
substantieel blijft en wij gezamenlijk nog steeds meerjarig voor grote financiële
uitdagingen staan. Wij pleiten er ook nu weer voor de risico's nauwkeurig te
blijven inventariseren en gemeenten op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen hierbinnen.
Met het vaststellen van de (meerjaren)begroting op niveau 2022 is de realiteit
nog steeds niet gewijzigd. De (meerjaren)begroting laat (ook) vanaf 2023
cumulatief een stevige groei zien. We merken wederom op geen financiële
ruimte te zien voor nieuw beleid voortvloeiend uit de vastgestelde regionale visie
op het sociaal domein. Voor kostenbesparende innovaties, die gericht zijn op de
lange termijn is wel financiële ruimte, ook indien daar op korte termijn investering
voor nodig is. Het is daarom belangrijk om een totaalbeeld te hebben van zowel
de ontwikkelingen in het sociale domein als de kosten die gemeenten hierin
maken.
De conceptbegroting 2022 van de GRD is op 5 mei 2021 door de gemeente
Papendrecht ontvangen. U heeft in uw brief van 9 april 2021 de latere
verzending aangekondigd. Hierdoor ervaren wij onvoldoende tijd om de stukken
in het raadsproces te behandelen. Wij hebben daarnaast begrepen dat het
gezien de huidige omstandigheden en onzekerheden dit jaar wat meer tijd heeft
gekost om te komen tot een conceptbegroting die realistisch is, maar
tegelijkertijd rekening houdt met de consequenties voor de begroting en
meerjarenraming van de gemeenten. Wij waarderen hierin het uiteindelijke
resultaat, maar verzoeken u daarbij wel om in het vervolg de wettelijke termijnen
in acht te nemen.

Wij verzoeken het Drechtstedenbestuur hier uitvoering aan te geven.
Hoogachtend,
de griffier,

de burgemeester,

G.A. van Egmond
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