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Onderwerp
Openbare besluitenlijst van 6
juli 2021

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 6 juli 2021
ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform

Notitie verdere uitwerking
concept 15e wijzigingsvoorstel
GRD

1. De notitie "verdere uitwerking
gemeenschappelijke regeling sociaal
als aanvulling op het in procedure
gebrachte concept 15e
wijzigingsbesluit GRD te
onderschrijven.
2. In te stemmen met de in deze notitie
opgenomen aanvullende afspraken:
a. Stemverdeling voor het AB wordt
gebaseerd op het aantal inwoners
van de deelnemende gemeenten op
1 januari van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen worden
gehouden.
b. Voor de eerste keer tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2026
is dat het aantal inwoners op
1-1-2020.
c. Geen enkele gemeenten kan meer
dan 49% van de stemmen krijgen.
d. Voor de besluitvorming over
begroting, begrotingswijzigingen en
bijdrage verordening is een
gekwalificeerde meerderheid nodig.
Naast een meerderheid van stemmen
moeten minimaal 3 gemeenten
instemmen.
e. In het geval er fundamentele
verschillen van opvatting ontstaan in
het AB over het toestaan en/of de
beprijzing van maatwerk kan een
arbitragecommissie wordt ingesteld.
De uitspraak van de commissie is
bindend. De kosten van deze
procedure zijn voor de partij die de
arbitrage heeft aangevraagd. De
commissie zal ingesteld worden zodra
de eerste aanvraag een feit is.
f. Het proces rondom maatwerk en de
uitvoeringstoets wordt ruim
beschreven in de toelichting bij tekst
van de regeling en maakt daarmee

Conform

Onderwerp

Toeslagenaffaire –
Kwijtschelding publieke
schulden

Gunningsbesluit inkoop
inburgeringsaanbod B1 en Zroute

Voorstel
onderdeel uit van de
besluitvormingsstukken.
g. De door de Drechtraad nieuw
vastgestelde
kostenverdeelsystematiek wordt 1 op
1 overgenomen in de, door het
Algemeen bestuur per 1 januari 2022
vast te stellen bijdrageverordening en
deze in elk geval de komende vier
jaar niet te wijzigen.
1. In te stemmen met het Besluit om te
anticiperen op de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
2. In te stemmen met de
Akkoordverklaring
gegevensuitwisseling moratorium.
1. In te stemmen met de uitslag van de
beoordeling van de regionale
aanbesteding inkoop
inburgeringsaanbod B1 en Z-route.
2. In te stemmen met de gunning van
de B1 en Z-route conform de
beoordeling.
3. In te stemmen met het machtigen
van het Servicecentrum Drechtsteden
om namens de gemeente de
gunningsbeslissing kenbaar te maken.
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