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Toelichting op het agendapunt: 
 
Inleiding 
Dit agendapunt betreft een informerende sessie over de samenvoeging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal met de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk. In maart hebben alle colleges in de 
Drechtsteden een principebesluit genomen over de samenvoeging/integratie van deze twee 
organisaties. Doel van deze sessie is om te schetsen waarom deze in samenvoeging plaatsvindt en hoe 
we de route lopen in 2022 om tot definitieve besluitvorming door alle gemeenten te komen. 
 
Achtergrond 
Om inwoners van de Drechtsteden met een afstand tot de arbeidsmarkt ook in de toekomst te kunnen 
blijven helpen naar werk, is er met de regionale visie een beleidswijziging ingezet waarin de 
ontwikkeling van inwoners richting een zelfstandig en onafhankelijk bestaan voorop staat.   
Zowel de GR Sociaal als de GR Drechtwerk werken aan het realiseren van de ambities van de regionale 
visie. Zij voeren de Participatiewet uit en zetten in op de doorontwikkeling van inwoners en de 
begeleiding naar passend werk.  
 
De doelgroepen waar de organisaties voor werken zijn op papier strikt van elkaar te onderscheiden. In 
de werkelijkheid loopt dit voor een deel van de doelgroep door elkaar heen. Kwetsbare inwoners 
ontwikkelen zich door begeleiding en kunnen zo (tijdelijk) een stapje meer. Zelfstandige inwoners 
kunnen door omstandigheden mogelijk (tijdelijk) een stapje minder. De papieren werkelijkheid en 
scheiding tussen de organisaties draagt niet bij aan deze op- en afschalingsbehoefte en geeft zodoende 
te weinig ruimte aan inwoners.  
 
Ook ten aanzien van het bedienen van inwoners en werkgevers (één-loket gedachte) en het leggen van 
de link met de domeinen bestaanszekerheid of schulden voor kwetsbare inwoners heeft samenvoeging 
van de GR Sociaal en GR Drechtwerk meerwaarde. Het geeft ook meer op het  doorontwikkelen van 
werknemersvaardigheden, vakvaardigheden en het benutten van elkaars expertise en infrastructuur. 
Beide organisatie kunnen zo bij het verwezenlijken van de regionale visie wordt samen vanuit één 
strategie en operatie werken. Tot slot vermindert het de bestuurlijke drukte veroorzaakt door de bijna 
volledige overlap in de bestuurlijke vertegenwoordiging in de beide GR’en vermindert.  
 

Het proces verder 
Voor de zomer zal het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Sociaal (zestiende wijziging) aan 
het college voorliggen, met de vraag deze vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de 
raad toestemming tot wijziging verleent. Vervolgens zal in september/ oktober aan resp. de 
raadscommissie en de raad het voorstel worden voorgelegd waarin toestemming wordt gevraagd om 
een gemeenschappelijke regeling te wijzigen.  
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Opzet 
Doel van deze sessie is om dieper in te gaan op de reden waarom deze samenvoeging plaatsvindt en 
hoe we de route lopen in 2022, om tot definitieve besluitvorming van wijziging van de GR Sociaal te 
komen. Dit wordt gedaan door een presentatie van de beleidsadviseurs vanuit de GR-en en de 
gemeente Papendrecht. Uiteraard is hierbij de gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding 
van de presentatie.  
 
Tijdsduur: 
Max. 60 minuten 
 

Presentatie verzorgd door SDD/ambtenaren 
Papendrecht 

30 minuten 

Gelegenheid voor stellen vragen n.a.v. 
presentatie 

30 minuten 

 
Bijlagen 

1. RIB d.d. 8 maart 2022  
2. Bijlage bij RIB 8 maart: Uitgangspunten voor de samenvoeging  

 

Aanvullende informatie voor agendacommissie 

Is er een deadline?  
Voor het zomerreces, aangezien de besluitvorming in de raadscommissie en gemeenteraad in 
september/ oktober voorzien is. 
 

Openbaarheid 
Ja 
  

AANWEZIGEN 

Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol) 
- Mw. Dorien van Petersen (beleidsadviseur GR Sociaal / GR Drechtwerk) 
 

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt: 
- Mw. Marije Klink, beleidsadviseur GR Sociaal en n.t.b. van de GR Drechtwerk.  
 
 

Verwacht je insprekers? Nee 

Agendering college gepland op: voor de zomer  

 


