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Beste raadsleden en collegeleden,
Met elkaar zijn de 7 gemeenten en sociale dienst aan de slag om tot een vernieuwde GR voor het sociaal
domein te komen. In de vorige nieuwsbrieven namen we u mee in het proces naar de eerste mijlpaal, de
hoofdlijnennotitie. Momenteel is deze in route en buigen de lokale raden zich hierover. In deze nieuwsbrief
nemen we u mee in een laatste stand van zaken rondom het spoor GR Sociaal. We blikken o.a. terug op de
digitale bijeenkomst voor raadsleden en presenteren u vanaf nu digitaal 1 vindplek voor alle informatie over
de transitie GR Sociaal.
Eén vindplek voor alle informatie!
Sinds deze week is de website www.sociaaldrechtsteden.nl gelanceerd. Via deze website blijft u op hoogte
van de laatste ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de GR Sociaal Drechtsteden. U vindt hier een
handig overzicht van nieuwsbrieven, openbare officiële stukken en een kalender met data waarop stukken in
uw gemeente besproken worden.
Terugblik digitale bijeenkomst raadsleden 6 april
Dinsdagavond 6 april vond voor de eerste keer een digitale bijeenkomst plaats voor alle raadsleden in de
Drechtsteden over de transitie van de GRD. Een inspirerende avond, waarin verschillende workshops
gevolgd konden worden. Drie workshops gingen over de transitie naar de GR Sociaal. We willen alle
deelnemers bedanken voor hun bijdrage, enthousiasme en de scherpe goede vragen die gesteld werden. We
kijken uit naar een volgende sessie!
Was u er niet bij of wilt u de workshops van de GR Sociaal terugkijken? Dat is mogelijk, de workshops zijn
opgenomen en ook de PowerPoint sheets zijn beschikbaar, uiteraard via www.sociaaldrechtsteden.nl.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende workshops met een link naar de opname en de sheets.
1. Workshop collegeregeling, delegatie, mandaat
De Wet gemeenschappelijke regeling, de keuze voor een collegeregeling, mandaat en delegatie: wat is het
en hoe werkt het in de praktijk?
> Terugkijken workshop collegeregeling, delegatie, mandaat
> PowerPoint presentatie
2. Workshop financieel kader
Een presentatie over het financieel kader zoals dit gezamenlijk eind vorig jaar is opgesteld tussen gemeenten
en Sociale Dienst Drechtsteden.
> Terugkijken workshop financieel kader
> PowerPoint presentatie

3. Workshop maatwerk
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk (we verklappen nog niet welke, laat u verrassen).
> Terugkijken workshop maatwerk
> PowerPoint presentatie – voorbeeld I
> PowerPoint presentatie – voorbeeld II
Lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden
Het blijft spannend en we zijn ons er van bewust dat de planning veel flexibiliteit vraagt om te zorgen dat we
vanaf 1 januari 2022 operationeel kunnen zijn. Om vanaf dan samen, elke dag opnieuw invulling te geven
aan onze taak in het sociaal domein: inwoners in de Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met
elkaar voor zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt
beantwoord.
Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom de GR Sociaal Drechtsteden? Kijk dan vanaf nu op
www.sociaaldrechtsteden.nl.

