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Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG GOEDGEKEURD 
Besluit Vergadering van 22 september 2022

Gemeente Hardinxveld-Giessendam - 
Hardinxveld-Giessendam

16 Zienswijze eerste Bestuursrapportage GR Sociaal 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Beslispunt 1
Kennis te nemen van de brief 'verzoek zienswijze eerste burap 2022' en de eerste Bestuursrapportage 
2022 van de GR Sociaal.

Beslispunt 2
De concept zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 GR Sociaal vast te stellen. 

Inhoud
Inleiding
Op 30 juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur van GR Sociaal het voorgenomen besluit genomen de 
1e bestuursrapportage 2022 ongewijzigd vast te stellen. Het Algemeen Bestuur van GR sociaal 
vragen de gemeenteraad een zienswijze aan te leveren op de voorgestelde begrotinswijzigingen.

Beoogd effect
Middels deze zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit. 

Argumenten
2.1 Op 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Met deze wetswijziging worden de mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om de eigen 
controlerende en kaderstellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken aangepast en 
uitgebreid.

2.2 De bestuursrapportage geeft weinig inzicht in de cijfers van de lokale gemeenten.
Ons beleid wordt gebaseerd op lokale cijfers en data. Een goede informatievoorziening is essentieel.

2.3 Begrotingswijzigingen zijn budgetneutraal voor onze gemeente. 
Door compensaties vanuit het rijk hebben de voorstellen geen invloed op onze eigen begroting. Het 
gaat om een verschuiving van de middelen naar de GR Sociaal die uitvoering geeft aan deze taken. 

Kanttekeningen
n.v.t. 

Financiële informatie
n.v.t. 

Communicatie
Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 22 september 2022. De 
concept-zienswijze wordt na behandeling in het college verstuurd naar het Dagelijks Bestuur van de 
DG&J. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt de definitieve zienswijze verzonden naar het 
Dagelijks Bestuur van de DG&J. 
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Vervolg
De bestuursrapportage zal, inclusief ontvangen zienswijzen, worden besproken en voor vaststelling 
voorgelegd worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal van 13 oktober 
2022. 
Bijlagen
1. 3. Brief DB GR Sociaal  (30 juni) aan colleges met verzoek zienswijzen 1e Burap 2022
2. 2. Eerste Burap 2022 GR Sociaal tbv zienswijzen
3. 3. Concept-zienswijze eerste burap GR Sociaal 2022
4. Besluit Zienswijze eerste Bestuursrapportage GR Sociaal 2022 - getekend
5. Brief Zienswijze eerste Bestuursrapportage GR Sociaal 2022- getekend
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