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Verordeningen GR Sociaal 2022

Aan de leden van de raad,
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten:
1. de regionale algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Zwijndrecht vast te stellen
2. de verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zwijndrecht vast te stellen
3. de verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwijndrecht
vast te stellen
4. de verordening persoonlijk minimabudget gemeente Zwijndrecht vast te stellen
5. de verordening werk en inkomen gemeente Zwijndrecht vast te stellen

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Verordeningen GR Sociaal 2022

Toelichting
Inleiding
Op 23 november jl. heeft u als raad de definitieve wijziging van de GR Sociaal vastgesteld. Dit was de
laatste belangrijke mijlpaal in het proces om te komen tot een nieuwe regionale samenwerking waarin
gemeenten in de Drechtsteden het primaat voor besluitvorming weer lokaal positioneren. Daarmee
kunnen gemeenten sturen vanuit de ontwikkelingen en behoeften die lokaal spelen. Er zijn
verschillende stappen gezet om te komen tot de nieuwe GR Sociaal. Hieronder worden deze stappen
kort genoemd:
•

Met de vraag “Hoe kunnen we bouwen aan een flexibele en effectieve regionale
samenwerking die past bij onze opgaven en deze tijdgeest” als uitgangspunt zijn in 2020 drie
collegeconferenties georganiseerd;

•

Deze conferenties hebben geleid tot een principebesluit van alle zeven gemeenteraden in de
Drechtsteden eind 2020/begin 2021 om toe te werken naar een “klassieke GR met algemeen
en dagelijks bestuur”. Daarmee is de transitie naar de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
in gang gezet.

•

Met de vaststelling van het wijzigingsbesluit door de zeven raden in de laatste maanden van
2021, door wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden én door
het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Dordrecht voor de uitvoering van de
bedrijfsvoeringstaken wordt de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal per 1 januari 2022
geëffectueerd.

•

Parallel aan dit proces worden overeenkomsten opgesteld en ondertekend waarmee de
bedrijfsvoeringstaken die nu nog zijn ondergebracht bij de GR Drechtsteden worden belegd bij
de gemeente Dordrecht.

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
Deze verordeningen treden in werking op de dag na de bekendmaking en werken terug tot 1 januari
2022. Daarnaast dienen de toelichtingen op de onder 2 t/m 5 genoemde verordeningen door het
college te worden vastgesteld. Ook deze treden in werking op 1 januari 2022. hierin zijn geen
wezenlijke wijzigingen tenopzichte van de huidige verordeningen doorgevoerd. Dat is zo afgesproken
in het transitiejaar 2022. Alleen de strikt noodzakelijke wijzigingen zijn opgenomen (bv aanpassingen
door de structuurwijziging, indexering of landelijke ontwikkelingen). Voor alle verordeningen geldt dat
er in 2022 en daarna herijkingen van het beleid komen, danwel nieuw beleid wordt gemaakt, waarin
gemeenten lokaal kunnen sturen en er ruim baan is voor verdere lokale invulling.

Eerdere besluitvorming
Concepttekst wijziging GR Drechtsteden naar GR Sociaal - Raadsvoorstel
Hoofdlijnennotitie GR Sociaal Drechtsteden en reflectie BW - Brief aan de raad

Beoogd effect

Verordeningen GR Sociaal 2022
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. Deze verordeningen treden in werking op de dag na de bekendmaking en werken
terug tot 1 januari 2022. 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, om onze inwoners op korte
termijn continuïteit en zekerheid over de voorzieningen waarvan zij op dit moment gebruik van maken.
Dat is bewust niet gedaan en ook zo afgesproken in het transitiejaar 2022. Alleen de strikt
noodzakelijke wijzigingen zijn opgenomen (bv aanpassingen door de structuurwijziging, indexering of
landelijke ontwikkelingen). Voor alle verordeningen geldt dat er in 2022 en daarna voorstellen voor
herijkingen van het beleid komen, danwel nieuw beleid wordt gemaakt, waarin gemeenten lokaal
kunnen sturen en er ruim baan is voor verdere lokale invulling.
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 was, 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. Dit besluit is genomen uit voorzorg om inwoners die met voorzieningen uit
deze twee verordeningen te maken hebben, voldoende rechtspositie te geven. Deze wijzigingen zijn
ook in de nu voorliggende lokale verordeningen verwerkt.

De toelichting op de verordeningen wordt niet door de gemeenteraad vastgesteld. Wel worden deze
toelichtingen ter kennisname meegestuurd met het voorstel ter vaststelling van de verordeningen als
zijnde de motivering van het voorstel.

Kanttekeningen
Omdat de verordeningen regionaal gelijkluidend vastgesteld dienen te worden, is er geen ruimte voor
verdere lokale invulling
De nieuwe GR Sociaal Drechtsteden is per 1 januari 2022 van kracht. Per deze datum dienen ook de
voorliggende verordeningen in de gehele regio van kracht te zijn. Om dit te realiseren is
Drechtstedenbreed afgesproken dat de verordeningen inhoudelijk exact zoals ze nu zijn, overgezet
worden in de nieuwe GR Sociaal. Indien dit niet gebeurd, ontstaat het risico van rechtsongelijkheid
voor inwoners, omdat niet in alle gemeenten tijdig een verordening is vastgesteld. Immers, het
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aanpassen van een verordening op lokale wensen van zeven gemeenten in een regio neemt geruime
tijd in beslag.

Extern draagvlak
Alle zeven gemeenten van de Drechtsteden zullen de verordeningen gelijkluidend vaststellen

Duurzaamheid
nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie
De vaststelling van de verordeningen wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad op
officiëlebekendmakingen.nl
Na vaststelling van de voorliggende verordeningen door de gemeenteraden van B&W in de
Drechtsteden, gaan we regionaal en fasegewijs aan de slag met het vernieuwen van het staande
beleid op de gebieden van bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk en zorg en ondersteuning.Het
eerste beleidsonderwerp dat herijkt wordt, is het minimabeleid (bestaanszekerheid).

Communicatie/publicatie/participatie
De vastgestelde verordeningen worden gepubliceerd op de voorgeschreven wijze.

Personeel/organisatie/SCD
nvt

Financiën
De financiële vertaling van de voorliggende verordeningen is opgenomen in de begroting van de SDD
en vanaf 1 januari de GR Sociaal. Deze raming is overgenomen in de begroting van de gemeente
Zwijndrecht.

