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Zienswijze bijdrageverordening GR Sociaal

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de brief namens het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal' Zienswijze 
bijdrageverordening 2023'.
2. Kennis te nemen van het nieuwe concept van de bijdrageverordening 2023 van de GR Sociaal.
3. Geen zienswijze in te dienen bij de GR Sociaal ten aanzien van de bijdrageverordening 2023.

Inhoud
Inleiding
Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam toestemming gegeven aan 
het college voor het wijzigen van de GR Sociaal conform het wijzigingsbesluit.
De belangrijkste aanleiding voor deze wijziging is de integratie van de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtwerk en de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal per 1 januari 2023. Door de overheveling 
van alle taken van Drechtwerk naar de GR Sociaal, worden ook de aandelen van de betreffende 
bedrijven overgenomen. De gemeenteraad heeft op 22 september een zienswijze ingediend 
betreffende de deelneming aan Drechtwerk. U vraagt hierin aandacht voor de positie van Hardinxveld-
Giessendam. De raad stelt dat de inwoners van Hardinxveld-Giessendam geen enkel nadeel 
ondervinden van de integratie.
Het Algemeen Bestuur heeft een uitgangspunt vastgesteld, waarin dit geborgd is. Dit is ook 
vastgelegd in de nieuwe GR tekst onder artikelen 6, lid 2, 16 lid 1, 36 lid 2.
Op 22 november ontving het college een brief vanuit het Dagelijks Bestuur van de GR sociaal 
betreffende het nieuwe concept van de Bijdrageverordening 2023. Dit stuk is herschreven in verband 
met de (beoogde) integratie van de GR Sociaal en de GR Drechtwerk per 1 januari 2023.
Het Dagelijks Bestuur verzoekt het college, deze verordening door te geleiden naar de gemeenteraad, 
zodat de raad in de gelegenheid is om hierop een zienswijze te geven.

Beoogd effect
Volgens artikel 36 van de tekst GR Sociaal die per 1 januari ingaat dient de raad in de gelegenheid 
gesteld te worden om een zienswijze te leveren op de bijdrageverordening.

Argumenten

3.1 De positie van Hardinxveld-Giessendam is geborgd in de tekst van de GR Sociaal
Gegarandeerd wordt dat Hardinxveld-Giessendam voordeel noch nadeel heeft van de integratie 
tussen de GR Drechtwerk en de GR Sociaal. Dit betekent dat Hardinxveld-Giessendam niet bijdraagt 
aan de kosten voor de uitvoering van de taken onder artikel 6 van de GR tekst.
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3.2 De aangepaste artikelen in de concept bijdrageverordening zijn enkel technisch van aard
De stukken bevatten alleen de noodzakelijke wijzigingen. Enkel artikel 3, 7 en 8 dienen technisch 
gewijzigd te worden. In artikel 3 en 7 zijn de geldende verdeelprincipes- en sleutel voor Drechtwerk 
toegevoegd. Aan de sleutel zelf is niets gewijzigd.
 
3.3 De aangepaste artikelen in de concept bijdrageverordening hebben geen invloed op Hardinxveld-
Giessendam
Gezien Hardinxveld-Giessendam niet deelneemt aan de GR Drechtwerk hebben de verdeelsleutels 
hiervan geen invloed op onze gemeente.
 
3.4 De raad heeft eerder een zienswijze gegeven betreft de deelnemingen van Drechtwerk
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft in de eerdere zienswijze geen bedenkingen 
aangegeven en dankt het Dagelijks Bestuur voor het begrip voor de uitzonderingspositie van 
Hardinxveld-Giessendam.

Kanttekeningen
niet van toepassing

Financiële informatie
geen

Communicatie
Het raadsbesluit zal gecommuniceerd worden met het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal.

Vervolg
Het Algemeen Bestuur zal na 7 februari 2023 de verordening op hun beurt vaststellen. Hardinxveld-
Giessendam wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Baggerman.

Openbaar
Ja
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2. Concept-bijdrageverordening 2023 
3. Raadsbesluit Zienswijze deelneming Drechtwerk - getekend 
4. Brief Zienswijze deelneming Drechtwerk 22 sept 22 
5. Raadsbesluit inzake Wijzing GR Sociaal 22 sept '22 


