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De bijdrage aan de GRD is € 9 miljoen (GRD begroting 2018) 

Een financiële bijdrage boven de € 1 mln zorgt voor een hoge 

risicoclassificatie. De totale begroting van Drechtsteden omvat 

ruim  € 277 miljoen. 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

verbonden partij?

2 Het belang van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 

draagt gedeeltelijk bij aan het realiseren van HG belangen. Veel is 

gericht op standaardisering en efficiency wat niet aansluit op wat 

lokaal nodig is. Tegelijkertijd kent de GR veel lange procedures (en 

bijbehorende doorlooptijden) en geen echte innovatiekracht. 

De Drechtraad heeft op 5 juni 2018 het nieuwe beleid voor 

reserves bij de GRD vastgesteld. Dat nieuwe beleid heeft als 

uitgangspunt dat bij de GRD geen reserves worden gevormd en 

aangehouden. Het vormen van weerstandsvermogen vindt 

volledig plaats bij de gemeenten zelf.

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Het college draagt een lid van het Drechtstedenbestuur voor via de 

gemeenteraad. De gemeenteraad doet hiervoor de voordracht bij de 

Drechtraad. 

In de begroting van Hardinxveld-Giessendam wordt uitgesplitst 

ingegaan op het weerstandsvermogen, met name in het sociaal 

domein. Er wordt onderscheid gemaakt in risico's. De bedragen 

zijn gemiddeld hoger dan € 100.000. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het 

bestuur?

1 Hardinxveld-Giessendam is vertegenwoordigd in het algemeen 

bestuur (Drechtraad, iedere politieke fractie) en het dagelijks bestuur 

(Drechtstedenbestuur, wethouder Baggerman).

HG is mede-eigenaar van de GRD en daarom gedeeltelijk  

aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de gemeenschappelijke 

regeling.

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

2 De regionale kaders van het inhoudelijke beleid zijn vastgelegd in 

het regionaal Meerjarenprogramma en de Groeiagenda. De Sociale 

Dienst Drechtsteden voert de taken uit zoals door de gemeenten is 

meegegeven. De manier van uitvoeren van die taken vraagt meer 

verbinding met de deelnemende gemeenten en kennis van lokale 

situaties. 

De Sociale Dienst kan niet bijsturen op inkomensvoorzieningen 

en de WMO omdat deze zijn vastgelegd in de verordening. De 

inzet van de budgetten moet goed worden afgestemd op de 

lokale visies op de verschillende onderdelen van de Groeiagenda 

om zo meerwaarde regionaal en lokaal te genereren. Gezien de 

omvang van de organisatie van bijvoorbeeld het Servicecentrum 

is er slechts beperkte financiele bijsturing mogelijk. 

5. In welke mate is er 

vertrouwen in het bestuur en/of 

directie van de verbonden 

partij?

1 Er is voldoende vertrouwen in het bestuur en de verschillende 

directies. 

De bedrijfsvoering is op orde. Hardinxveld-Giessendam ziet   

besparingsmogelijkheden en efficiencyvoordelen bij de GRD. 

Transparantie in de informatievoorziening is een aandachtspunt. 

Ook de voorspelbaarheid van begroten en daarmee het 

jaarresultaat kan worden verbeterd.  

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

2 Er zijn voldoende en duidelijke afspraken over de 

informatievoorziening. De transparantie van de aan te leveren 

stukken laat soms te wensen over. De duiding en het onderscheid 

tussen incidentele en structurele resultaten kan worden verbeterd. 

In de begroting van de GRD wordt ingegaan op de verschillende 

risico's van de dochterorganisaties.  

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van de verbonden 

partij van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

3 Een groot deel van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen is belegd 

bij de GR Drechtsteden zoals onder meer taken sociaal domein en 

bedrijfsvoeringstaken. Het is daarom van belang dat de prestaties 

van de Drechtsteden op orde zijn. 

Gemiddeld 2 Gemiddeld

Laag

Gemiddeld 

Risicoanalyse GR Drechtsteden

1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

3

Financieel

Toelichting: De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden kent inhoudelijk grote risico's en een hoge financiële bijdrage door de gemeente. Er zijn bestuurlijk voldoende mogelijkheden 

om te sturen op de verbonden partij. Het risicoprofiel is daarom gemiddeld bepaald. Voor 2019 worden tekorten voorzien in het sociaal domein: de Wmo en de BUIG. 

Profiel 2

2. Is het 

weerstandsvermogen in 

de verbonden partij 

toereikend?

3

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermogen 

obv risico's bij 

verbonden partij

3

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk?

2

5. Is de verbonden partij 

in staat om financieel bij 

te sturen?

2

6. Is de bedrijfsvoering 

van de verbonden partij 

op orde?

1

7. Is de kwaliteit van het 

risicomanagement van 

de verbonden partij op 

orde?

1



Hoog

Toelichting: De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden kent inhoudelijk grote risico's en een hoge financiële bijdrage door de gemeente. Er zijn bestuurlijk voldoende mogelijkheden 

om te sturen op de verbonden partij. Het risicoprofiel is daarom gemiddeld bepaald. Voor 2019 worden tekorten voorzien in het sociaal domein: de Wmo en de BUIG. 


