
OVERDRACHTSDOSSIER Transitie GRD (Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden)

VERWIJZING NAAR VINDPLAATS RELEVANTE STUKKEN LATER TOEGEVOEGD

Onderwerp:  
Transitie GRD naar GR Sociaal en servicegemeente Dordrecht 

Doelstelling:
Informeren over proces afgelopen jaren

Inhoud:
Sinds 2017 is de doorontwikkeling van de samenwerking binnen de Drechtsteden 
onderwerp van gesprek. In dat jaar is adviesbureau Berenschot in opdracht van het 
college van B&W van de gemeente Dordrecht gestart met een onderzoek naar het 
regionaal arrangement rondom Dordrecht. Het eindrapport 'Verstandig versterken' is in 
het voorjaar van 2018 verschenen. Hoofdlijn uit dit rapport was het advies de 
samenwerking op verschillende schaalniveaus te verstevigen, maar eventueel de 
samenwerking op het ruimtelijk-economisch domein te ontbinden. 

Gelijktijdig is in Papendrecht met de in 2018 gekozen gemeenteraad de bestaande 
visie op samenwerking herijkt. Deze herijkte Papendrechtse 'Visie op samenwerking' is 
medio 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitkomst van dit visietraject was 
het volgende:
"Uit het visietraject blijkt dat Papendrecht een duidelijke meerwaarde van de regionale  
samenwerking ervaart. De oriëntatie van de gemeente is ook regionaal. Papendrecht is  
pro-samenwerking en kiest met volle overtuiging voor een doorontwikkeling van de 
regionale samenwerking, mét behoud van eigen karakter en identiteit. Ons 
uitgangspunt is dat we lokaal doen, wat lokaal kan. De gemeenteraad wil niet meer 
regio, maar een effectievere regio. Een regio die een sterke nationale speler is als het 
gaat om economie en bereikbaarheid en zorgt voor afstemming en coördinatie op 
terreinen als wonen en sociaal beleid. Papendrecht pleit voor het optimaliseren van de 
samenwerking in de Drechtsteden en wenst meer doortastendheid. De inhoud staat 
centraal en niet de vorm of organisatie van de samenwerking. Samenwerken moet 
voordelen bieden als het gaat om de efficiënte uitvoering van werkzaamheden, 
vermindering van kwetsbaarheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van 
lobbymogelijkheden". 

De “Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-
gemeenten” (commissie Deetman) heeft zich in de tweede helft van 2018 gebogen 
over de conclusies uit het Berenschot-rapport ('Verstandig versterken'). Dit heeft 
geresulteerd in een eindnotitie. Volgend uit deze notitie is besloten de uitvoering van 
de Groeiagenda 2030 (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W van de 
zeven deelnemende gemeenten. Hiermee is de samenwerking op het ruimtelijk-
economisch domein uit de Drechtstedensamenwerking gehaald. 

In 2020 heeft een drietal collegeconferenties plaatsgevonden, met als doel de 
Drechtstedensamenwerking effectiever, moderner en toekomstbestendiger te maken. 
Naar aanleiding van de laatste collegeconferentie in oktober 2020 is door de colleges in 
de Drechtsteden een besluit genomen over een nieuwe samenwerking in de 
Drechtsteden. Het doel van deze hernieuwde samenwerking is om tot een zakelijker en 
flexibeler stelsel te komen om innovatie en maatwerk meer ruimte te geven. De 
achterliggende wens is daarbij om één regio te zijn en te blijven waarin gemeenten 
elkaar versterken en kennen, waarin alle gemeenten hun eigenheid inbrengen én 
profiteren van de omvang en kwaliteit die een grotere gemeente als Dordrecht kan 
bieden. Het is de wens intensief samen te werken in de Drechtsteden, waarbij inhoud 
en resultaat vooropgesteld worden en de structuur en actoren daar dienstbaar aan 
zijn.



Om dit te realiseren is enerzijds besloten de bedrijfsvoeringstaken op grond van een 
“lichte GR” onder te brengen in Dordrecht als servicegemeente en anderzijds de GR 
Drechtsteden zo te herzien dat de taken van de Sociale Dienst Drechtsteden in een 
zelfstandige GR Sociaal uitgevoerd kunnen blijven worden.

Met een wijzigingsbesluit heeft de gemeenteraad op 2 december 2021 definitief 
besloten tot wijziging van de GR Drechtsteden naar de GR Sociaal. De GR Sociaal is 
een collegeregeling. Concreet betekent dit dat alle raadsbevoegdheden per 1-1-2022 
van de Drechtraad (die is opgeheven) weer teruggegeven wordt aan alle 7 
gemeenteraden. Lokale gemeenteraden zullen vanaf 2022 het beleid vaststellen en ook 
de verordeningen weer vaststellen. Dit betekent dat er lokaal ambtelijk en bestuurlijk 
nagedacht moet worden of er maatwerk wensen zijn. Het wordt mogelijk dat er 7 
verschillende verordeningen worden vastgesteld. Afgesproken is dat afwijkingen 
regionaal worden besproken en voorzien worden van een uitvoeringstoets (wat zijn de 
consequenties van de lokale wensen en wat is de prijs van deze “afwijking”). In januari 
2022 zullen alle bestaande verordeningen aan de raad aangeboden worden, zodat de 
GR Sociaal rechtmatig beleid kan uitvoeren. Vanaf 2022 zal, te beginnen met 
minimabeleid, bij herijking of actualisatie van beleid besproken worden welke ambities 
er lokaal zijn en zal regionaal worden besproken op welke wijze dit uitvoerbaar is. 

Voor de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken is het college eind 2021 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Dordrecht als servicegemeente. Met het 
aangaan van deze overeenkomst is de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken 
opgedragen aan de gemeente Dordrecht. De servicegemeente Dordrecht heeft als doel 
een effectievere en innovatievere bedrijfsvoering aan alle afnemers aan te bieden. In 
de ruimte die zo ontstaat, kunnen gemeenten met meer focus werken aan versterking 
van de inhoudelijke opgaven en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. 

De afspraken voor de dienstverlening 2022-2026 vinden een juridische basis in de 
Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten (de zogenaamde “lichte 
GR”). De samenwerkingsovereenkomst bevat algemene afspraken voor onbepaalde 
tijd, conform de lichte GR, en concrete afspraken voor de periode van vier jaar. Na 
twee jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats (gericht op inhoudelijke bijsturing). In 
eerste instantie gaan de taken 'as is' van de GRD over naar Dordrecht. In 2022 wijzigt 
de dienstverlening dus niet. Een nieuw en flexibeler dienstverleningsconcept is in 
ontwikkeling, het streven is dit nieuwe concept met ingang van 2023 in te voeren. 

De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen beide colleges. De 
gemeenteraden van beide gemeenten gaan als toezichthouder fungeren. De lokale 
sturing op en verantwoording over de (bedrijfsvoerings)taken vindt plaats via de P&C-
cyclus. 

Als gevolg van de transitie van achtereenvolgens de ruimtelijk-economische taken 
(meervoudig lokaal met hosting in Dordrecht) en de taken in het sociaal domein 
(aparte GR sociaal) en bedrijfsvoering (servicegemeente Dordrecht) zijn de Drechtraad 
en het Drechtstedenbestuur per 1 januari 2022 opgehouden te bestaan. De wens om 
elkaar te blijven ontmoeten op regioniveau is echter blijven bestaan. Dit wordt vanaf 
2022 structureel vormgegeven met kwartaalbijeenkomsten (regioconferenties). 

Team voor behandeling dossier:
Bestuurlijk opdrachtgever: Annemiek Jetten, Corine Verver, Pieter Paans
Ambtelijk opdrachtgever: Joost Ansems, Peter Naeije
Ambtelijk opdrachtnemer: Talitha Schutte, Mirjam van Houwelingen 



Planning / actietermijn:
Begin januari 2022 zal het AB voor het eerst bij elkaar komen en zal er vanuit het AB 
een DB gevormd moeten worden. 
De bestaande verordeningen worden aan alle 7 gemeenteraden in januari aangeboden 
ter vaststelling. Na de verkiezingen en vorming van het (nieuwe) college zal er een 
nieuw AB en vanuit AB een DB gevormd worden.

In de eerste helft van 2022 vindt besluitvorming plaats over het nieuwe 
dienstverleningsconcept van de servicegemeente (college).

Randvoorwaarden:
N.v.t.

Regio relatie:
Het onderwerp van dit overdrachtdossier betreft de regio.

Betrokken teams:
GR Sociaal

- Team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO): beleidsvoorbereiding in co-creatie 
met GR en andere gemeenten; sturing (inhoudelijke) taakuitvoering, 
accounthouder. Lid van opdrachtgevend overleg GR Sociaal en advisering AB-lid 
Papendrecht.

- Team Financiën: advisering MO t.b.v. opdrachtgevend overleg en mogelijk 
deelname eigenarenoverleg (ook relatie met Regionaal controllers overleg)

- Team P&S; advisering regionale vraagstukken algemeen, accountmanagement/ 
sturing verbonden partijen.

Servicegemeente:
- Team Financiën, team BB; sturing (inhoudelijke) taakuitvoering, 

accounthouders
- Team P&S; advisering regionale vraagstukken algemeen, accountmanagement/ 

sturing verbonden partijen

Relevante financiële informatie:
Aandachtspunt is het betalen van een eerlijke prijs voor de gewenste kwaliteit van de 
producten. Hier hoort uiteraard een passend budget bij.

Risico's of mogelijke risico's:
GR Sociaal
Er zijn diverse (andere) gemeenten die graag “maatwerk” willen met eventueel 
gevolgen voor de efficiënte en robuuste uitvoering door de SDD. Met een 
uitvoeringstoets wordt vooraf inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn, zodat dit 
risico wordt beperkt. 

Servicegemeente:
De onderbrenging van de samenwerking onder de "lichte GR" maakt dat de gemeenten 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de risico's. Dordrecht stuurt op het voorkomen 
van deze risico's. Mochten deze zich voordoen, dan tracht Dordrecht deze op te lossen 
binnen de afspraken uit de overeenkomst. Daar waar dat uiteindelijk niet lukt en 
wijziging van de bijdragen noodzakelijk is, is instemming van de deelnemers en 
mogelijk lokale raden nodig. Naast de risico’s worden in de samenwerking van zeven 
gemeenten onder de “lichte GR” de voordelen ook gedeeld via een afgesproken 



systematiek (“samen uit/ samen thuis”).


