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 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

Geacht Drechtstedenbestuur,  

 

Op 29 april 2020 ontvingen wij  de concept primaire begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden en eerder in april de jaarrekening 2019. Met deze brief maken wij gebruik van de moge-

lijkheid om een zienswijze uit te brengen op de concept-begroting en het meerjarenperspectief. Ook op 

de jaarstukken geven wij een reactie. Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het werk dat verzet 

is in 2019. Het is mooi dat dit zich vertaalt in een stijging van de klanttevredenheid over de Sociale 

Dienst Drechtsteden.  

 

Jaarrekening 2019 

Het jaarresultaat over 2019 bedraagt in totaal € 265.000 positief. Het resultaat dat ter bestemming wordt 

voorgelegd, is € 830.000 positief. Doordat hier met gemeenten op basis van voor-en nacalculatie wordt 

afgerekend, maakt dit geen onderdeel uit van het resultaat van de GRD waarover resultaatbestemming 

plaatsvindt. Ten aanzien van de resultaat-bepalende onderdelen is het resultaat € 565.000 negatief.  

 

Resultaatbestemming 

Aan de Drechtraad wordt een bestemmingsvoorstel voorgelegd van € 830.000. Het voorstel is om het 

resultaat van de Groeiagenda ad € 61.000 uit te betalen aan de gemeenten en om een bedrag van 

€ 769.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor het project ICT Verandert. Dit is een reste-

rend incidenteel budget uit 2019. De plannen zijn in 2019 niet uitgevoerd in afwachting van definitieve 

planvorming en schuiven daarmee door. Wij kunnen hier bij wijze van uitzondering mee instemmen. Dit 

vanwege de aard en onvermijdelijkheid van de kosten en omdat we deze frictiekosten niet door willen 

schuiven naar de toekomst. De gemeentelijke begrotingen staan immers al onder druk.  

 

Sociaal domein in 2019 

De trend van stijgende klantaantallen en  kosten in het sociaal domein zien we terug in 2019. U merkt 

terecht op dat dit grotendeels komt door externe factoren, zoals vergrijzing en veranderingen in Rijks-

beleid, zoals de invoering van het abonnementstarief bij de Wmo. Wij waarderen het dat de Sociale 

Dienst Drechtsteden door bijvoorbeeld de inzet van contractmanagement doet wat mogelijk is om de 

kostenstijging waar mogelijk te beperken. Het is goed om te zien dat de resultaten op het gebied van 

Werk en Inkomen overwegend beter uitvallen dan vooraf werd verwacht. Wij zien dat ook lokaal terug 

in een relatief laag aantal bijstandsgerechtigden in Hardinxveld-Giessendam. 

 

Het jaar 2019 stond verder in het teken van de taakstelling en de vaststelling van de Regionale Visie 

Sociaal Domein. Wij waarderen het dat deze visie tot stand gekomen is, maar stellen vraagtekens bij 

de uitvoerbaarheid hiervan in deze tijd van bezuinigingen. 
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Begroting 2021 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de concept-begroting 2021, waarbij de kaders uit-

gaan van bestaand beleid en voor het algemene deel alleen prijs- en loonindexatie wordt meegenomen. 

Wij kunnen ons vinden in deze werkwijze. 

 

De begroting 2021 is een voortzetting van 2020. Net als in 2020 is er sprake van een grotendeels be-

leidsneutrale begroting. Net als in 2020 is er ook voor gekozen om de kosten zo reëel mogelijk op te 

nemen en meer aandacht te hebben voor mogelijke financiële risico's. Wij onderschrijven het belang 

van een reële manier van begroten ('de groene lijn'), al dan niet via de risicoparagraaf van de begroting. 

We zien immers een trend van doorlopend stijgende kosten in het sociaal domein. Wij vinden het verder 

ook een meerwaarde dat de begroting nu is ingedeeld volgens de opgaves uit de nieuwe regionale visie 

op sociaal domein. 

 

Er is tegelijkertijd reden tot zorg 

Hoewel de begroting uitgaat van continuïteit zullen 2020 en 2021 in meerdere opzichten een keerpunt 

vormen ten opzichte van de voorgaande jaren. Meer nog dan voorgaande jaren zijn er ontwikkelingen 

die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's: 

 Nieuwe wettelijke taken waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal geval-

len nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen 

nodig zijn; 

 Onzekerheid over financiering door het Rijk; 

 Het feit dat besluiten over de invulling van de taakstelling en keuzes over Drechtstedelijke sa-

menwerking nog gemaakt moeten worden. 

Daarbij komt dat dat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen blijven, zoals u terecht 

opmerkt. Al met al is er sprake van een optelsom van ontwikkelingen en risico's waarvan we de finan-

ciële impact moeilijk kunnen overzien. Wij begrijpen dan ook dat u de effecten van al deze ontwikkelin-

gen nog niet cijfermatig kunt vertalen in deze begroting.  

 

Scenario's en bandbreedte 

In de begroting van de SDD zijn scenario's en bandbreedtes nader uitgewerkt. Voor ons is het uitgangs-

punt dat er sprake is van een reële begroting en wij kunnen dan ook instemmen met de keuze voor de 

groene lijn. Wij begrijpen dat dit scenario vraagt om een strakke sturing en zien daarbij met belang-

stelling naar de tussentijdse rapportages uit. 

 

In de begroting 2021 is onder SDD de taakstelling van € 2,9 miljoen opgenomen. Omdat invulling nog 

niet bestuurlijk is afgerond is deze onderaan de begroting geëlimineerd. Het realiseren van de taakstel-

ling vraagt daarom om bestuurlijke stappen om hier in 2021 invulling aan te kunnen geven. Wij kunnen 

ons vinden in het voorstel voor de invulling van de bezuinigingen. Dit geldt ook voor het uitwerken van 

het 'maatwerkscenario' voor het restant van de taakstelling met meer ruimte voor afstemming op de 

lokale situatie. Wel verzoeken wij u deze tijdig gereed te hebben zodat voor 2021 de volledige taakstel-

ling is ingevuld. 

 
Inhoudelijke opgaves 

Opgave Bestaanszekerheid versterken en Ontwikkeling naar Werk 

Bij een aantal punten gaat u uit van een lagere groei dan de reële groei van 2019 (minimabeleid, maat-

werkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten). Dit zorgt voor financiële risico's 

bij deze posten.  

De nieuwe wet inburgering gaat per 1 juli 2021 in. Hoewel er extra Rijksmiddelen beschikbaar komen, 

blijft de financiële impact voor gemeenten onzeker. Net als u vinden wij het belangrijk om ons goed voor 

te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Wij vragen u daarom om ons op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. 

 

Opgave Zorgen voor ondersteuning (Wmo) 
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Op het gebied van de Wmo neemt de vraag naar voorzieningen toe door ontwikkelingen als vergrijzing, 

abonnementstarief en doordat mensen langer thuis blijven wonen, vaak met zwaardere problematiek. 

Tegelijkertijd stijgt de prijs van voorzieningen als gevolg van CAO stijgingen én nemen de sturingsmo-

gelijkheden af onder invloed van het Rijk. Tegen het licht van deze oorzaken voor kostenstijging is een 

groei van 'slechts' 5% meerjarig voorzichtig te noemen. Zeker omdat voor huishoudelijke ondersteuning 

de kosten extra stijgen door een nieuwe aanbesteding waarop de AMvB reële prijs van toepassing is, 

evenals het nieuwe wetsvoorstel over resultaatgericht indiceren.  

 

Aansluiting lokaal & regionaal 

Ook wij vinden het belangrijk dat de lokaal-regionale samenwerking verder versterkt wordt en dat lokale 

en regionale voorzieningen goed op elkaar aansluiten. Een effectieve samenwerking in de Drechtsteden 

vraagt wat ons betreft ook om een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Een krach-

tige uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst is voor ons belangrijk, maar dit gaat hand in hand met flexibi-

liteit en ruimte voor lokale invulling. De koers richting meer lokale maatwerkafspraken in de samenwer-

king tussen Sociale Dienst en gemeenten ondersteunen wij van harte.  

 

Grip krijgen door samen keuzes te maken 

De begroting geeft een goed inzicht in de huidige situatie. Wij maken ons echter zorgen over de toe-

komst. In de huidige begroting ontbreekt het nog teveel aan concrete keuzes richting de toekomst, hoe 

begrijpelijk ook vanwege de onzekerheid op allerlei vlak. Dat moeten we uiteraard doen in goede sa-

menwerking en in een zorgvuldig proces. De oplevering van een nieuw financieel kader in de tweede 

helft van 2020 is daarvoor een geschikte gelegenheid. Wat ons betreft is het onderscheid tussen wet-

telijke en bovenwettelijke taken daarbij een goed vertrekpunt. Vanuit de inhoud bekijken we welke voor-

zieningen we in de toekomst moeten (blijven) bieden, zodat we juist die inwoners ondersteunen die dit 

het hardste nodig hebben. 

 

Ten slotte 

In de inleiding van de concept begroting 2021 wordt stilgestaan bij de corona-crisis en de effecten die 

dit ook op de GR Drechtsteden en dan met name de Sociale Dienst Drechtsteden heeft. Dat dit extra 

inspanningen vraagt, is duidelijk en waarderen wij ten zeerste. Het is nu meer dan ooit de uitdaging om 

grip te krijgen en te houden op alle ontwikkelingen en uitgaven. In deze situatie is het extra van belang 

om samen op te blijven trekken. Wij vragen u om de lokale gemeenten en gemeenteraden doorlopend 

op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, zodat ook tijdig en weloverwogen bijgestuurd kan 

worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


