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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 

26 januari 2021 

De openbare besluitenlijst van 26 januari 2021 

ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

5 Gewijzigd raadsvoorstel en 

raadsbesluit Principebesluit 
toekomstige samenwerking 

Drechtsteden 

1. In te stemmen met de 

koers en 
uitwerkingsrichting voor de 

toekomstige Drechtsteden 
samenwerking verwoord in 

het geformuleerde 
principebesluit door de 

colleges van de 

Drechtstedengemeenten op 
27 oktober: 

 

- De GRD wordt getransformeerd. Huidige 
tekst GRD wordt vervangen door een 

nieuwe GR-tekst. 

 
- Zowel in de nieuwe GR als in 

de nieuwe service-gemeente 

komt helderheid over toe- en 
uittreding/deelname. 

Uitnodigend naar omliggende 
gemeenten. 

 

- In het kader van gedeeld 
eigenaarschap wordt de huidige GR 

omgebouwd naar een klassieke GR 
voor de sociale dienst, met daarin de 

volgende uitgangspunten: 

 

o Beleid hieromtrent wordt in de GR 
opgesteld en uitgevoerd, waarbij het 

lokaal primaat het startpunt is; 

 

o Robuust pakket van gezamenlijke 

diensten; 

 
o Maatwerk meer dan nu mogelijk; 

eventuele meerkosten hiervan wel 

Conform 
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altijd voor de afnemer, ook voor 
wat betreft investering in lokale 

ambtelijke capaciteit; 

 

o Bij besluiten streven naar consensus, 
maar indien er toch wordt gestemd 

moet er rekening worden gehouden 
enerzijds met belangen langs de lijnen 

van inwonersaantal / financiële 

bijdrage en anderzijds voorkomen dat 
er volledige overheersing is door 

“stedelijk gebied” of “poldergebied”. 
 

- Voor de overige dochters van de GRD 

wordt in principe gekozen voor een 
service-gemeente vanuit Dordrecht met 

zakelijke 
dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij 

hanteren we verschillende service- levels 
met een transparant kostenplaatje. 

Geen gedwongen winkelnering en 

commitment voor een aantal jaar voor 
een bepaald level. 

 

- Communicatie (zowel richting 

raden als organisatie(s)) 
geschiedt eenduidig, voorbereid 

door penvoerder Dordrecht in 
samenspraak met de 7 

gemeentesecretarissen. 

 

- Er worden in het nieuwe model 

inspirerende kwartaalbijeenkomsten 

geïntroduceerd waar politiek, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, 

bestaande uit plenair deel, workshops en 
ruimte voor ontmoeting/lunch/borrel. 

 

- Zowel inzake voortgang, 
communicatie en implementatie 

wordt in hoge mate het belang van 
de huidige organisatie en de 

medewerkers in acht genomen en 

betrokken. 
 

- Het jaar 2021 wordt benut voor de 
implementatie conform de daarvoor 

opgestelde routekaart (bijlage 2) om 
ervoor te zorgen dat 1 januari 2022 

de transitie is doorgevoerd. Hierin zijn 

de volgende stappen met 
bijbehorende beslismomenten 

opgenomen: 
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o Uitgangspuntennotitie service-

gemeente (stap 1a). 

o Hoofdlijnennotitie GR Sociaal (stap 1b). 

o Concept nieuwe GR tekst en concept 

uitwerking dienstverlening service-

gemeente (stap 2).  

Definitieve GR tekst en overheveling 
bedrijfsvoeringstaken naar service-gemeente 

(stap 3). 

6 Strategisch 
informatiebeveiligingsbeleid 

Drechtsteden 2020-2024 

1. Het Strategisch 
Informatiebeveiligingsbeleid 

Drechtsteden 2020-2024 
(bijlage 1) met het 

Sliedrechts addendum 

(bijlage 2) vast te stellen; 
2. Het 

Informatiebeveiligingsbeleid 
2019-2020 (bijlage 3) in te 

trekken. 

Conform 

7 WSNS 
doordecentralisatiegelden 

2014-2020 

1. In te stemmen met het 
betalen van € 50.046,90 

aan het Reformatorisch 
Samenwerkingsverband 

WSNS 

Conform 

9 Verlengen beleidsregels 
coronacrisis gerelateerde 

maatregelen subsidies 
Sliedrecht 

1. Op basis van artikel 22 uit 
de Algemene 

subsidieverordening 
Sliedrecht 2017 

(hardheidsclausule) de 

Beleidsregels coronacrisis 
gerelateerde maatregelen 

subsidies Sliedrecht te 
verlengen tot eind 2021. 

Conform  

10 Reactie op brieven van de 

toezichthouder (PZH) op 
jaarrekening 2019 en 

begroting 2021 

1. In te stemmen met de 

acties, in bijgevoegd 
memo, die we als 

ambtelijke organisatie 

voornemens zijn uit te 
voeren om de zorgen van 

de Provincie weg te nemen 
2. In te stemmen met de 

inhoud van de memo met 
een reactie  aan de 

auditcommissie op de 

brieven van de Provincie  
en deze aan te bieden aan 

de auditcommissie ter 
bespreking op 8 feb 2021 

Conform  

11 Zelfevaluatie Uittreksel 

Zelfevaluatie BRP 2020 

1. Het "Uittreksel Zelfevaluatie 

BRP 2020" en "Uittreksel 
Ensia-BRP 2020"  en de 

"Managementrapportage 

Conform  
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Zelfevaluatie BRP 2020" 
vast te stellen. 

  
 
 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  

 


