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Ter voldoening aan onze actieve informatieplicht, zoals bedoeld in artikel 169, lid 2, van de
Gemeentewet, delen wij u het volgende mee.
In deze brief hebben wij de aanbevelingen uit de COS-rappportage over de "Duurzaamheidsspiegel
Dordrecht 2003" van een reactie voorzien. De rapportage is door de griffie op 23 januari 2004 ter
kennisname aan raadsleden en burgerraadsleden gezonden. Op de lijst van ingekomen stukken voor de
raad (3 februari 2004) is het voor kennisgeving aangenomen. Op 11 februari heeft de raadscommissie
Onderwijs en Welzijn de rapportage op de lijst van toezeggingen aan de commissie geplaatst.
De aanbevelingen uit de rapportage zijn hieronder cursief weergegeven en gegroepeerd per thema.

Sociaal
• Bied uitgeprocedeerde vluchtelingen vijf dagen noodopvang, onder voorwaarden.
In de gemeenteraad van Dordrecht is in november 2003 de motie "Noodopvang" aangenomen. Het
college heeft uitvoering gegeven aan deze motie. Asielzoekers kunnen onder voorwaarden in
aanmerking komen voor een tijdelijke noodopvang, te organiseren door de sociale dienst van de
gemeente Dordrecht.
- Actualiseer het emancipatiebeleid, mede in het kader van interculturalisatie.
De actualisering van het integratiebeleid is van start gegaan. De startnotitie "integratie &
interculturalisatie: diversiteit in Dordrecht", wordt nader uitgewerkt in een concreet
uitvoeringsprogramma waarbij het thema emancipatie voor zover mogelijk zal worden meegenomen.
Met name zal aandacht besteed worden aan de emancipatie van allochtone inwoners van de stad om
de integratie te bevorderen.
De armoedeval moet worden tegengegaan. Er moet een overgangsregeling komen voor mensen die
een baan vinden. Daarnaast zou het rekenmodel inkomenstoets aangepast moeten worden.
Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. Met de invoering van de WWB zijn binnen de bijstand
de periodieke vrijlatings- en incentiveregelingen vervallen, alsook c<
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bijstandsregelingen zoals de Witgoedregeling. Tevens heeft het rijk generieke belastingmaatregelen
getroffen (aan arbeid gerelateerde heffingskortingen) waardoor het aantrekkelijker is in loondienst te
(gaan) werken. De WWB maakt het ook mogelijk een eenmalige incentive te verstekken. De Sociale
Dienst onderzoekt momenteel hoe deze mogelijkheid het beste kan worden toegepast als premie bij
duurzame uitstroom naar werk. Door deze maatregelen is de kans op een armoedeval verkleind.
Bij het kwijtscheldingenbeleid van gemeentebelastingen hanteert Dordrecht de maximale toegestane
inkomensgrens van 100% bijstandsniveau. De armoedeval wordt veelal merendeels veroorzaakt door
het (gedeeltelijk) wegvallen van het recht op huursubsidie. Ook rechten op kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen vervallen als het inkomen boven bijstandsniveau uitstijgt. Het is echter voor
gemeenten welhaast onmogelijk (onbetaalbaar, onuitvoerbaar en niet handhaafbaar) om alle gevolgen
van de armoedeval te compenseren.
Om te benadrukken dat de armoedeval geen lokaal, maar een landelijk probleem is, is in dit verband
goed te noemen dat de Ministerraad in oktober 2003 er mee heeft ingestemd, dat er één loket voor de
uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen komt, een aan de Belastingdienst gelieerde
uitvoeringsinstantie (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, Awir). Het gaat onder andere om
de huursubsidie, de kinderopvang, de eigen bijdrageregelingen AWBZ en de zorgtoeslag.
Klantvriendelijkheid door minder regelgeving en minder formulieren en begrijpelijk taalgebruik.
De gemeente vindt "klanttevredenheid" belangrijk. Daarom voert zij van tijd tot tijd een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. De cliëntenraad (SCR) is betrokken geweest bij de opzet van
het onderzoek, de ontwikkeling van de vragenlijsten en de afhandeling van de aanbevelingen. Onder
klanten van de afdelingen "inkomen" en "uitstroom & activering" is in 2002 een KTO uitgevoerd: 15%
vond dat er geen duidelijke uitleg was bij de formulieren en 6% vond de vragen in de formulieren niet
duidelijk. Door deelname aan het project "Klare taal" van Stimulansz probeert de Sociale Dienst hierin
verbetering te brengen.
Bijna vier van de tien klanten van de Sociale Dienst gaven aan vaak dezelfde informatie aan de sociale
dienst te moeten doorgeven. De helft van de mensen (met een uitkering) die vaak of soms dezelfde
informatie moet doorgeven aan de sociale dienst, vindt dit een probleem. De Sociale Dienst onderzoekt
daarom de haalbaarheid en de consequenties van het werken met "mutatieformulieren".
Wat betreft de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is het beeld als volgt: 99%
van de respondenten vindt het formulier duidelijk (KTO 2003).

Mondiaal
Duurzame ontwikkeling moet centraal staan tijdens de volgende verkiezingen en in het volgende
collegeprogramma.
Het initiatief hiervoor ligt bij de politieke partijen. Zij kunnen hierin gesteund worden door burgers en
het maatschappelijk middenveld.
Voor duurzame ontwikkeling bij gebouwbeheer en in de gemeentelijke interne organisatie moeten
concrete streefcijfers worden geformuleerd.
Concrete streefcijfers zijn pas te formuleren als de huidige situatie per gebouw in beeld is gebracht. In
het kader van de nota klimaatbeleid zal het gemeentelijk gebouwenbestand worden doorgelicht op
energie- en waterbesparende maatregelen.
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Het Dordtse beleid moet worden getoetst aan internationale effecten, o. a. met behulp van de
"mondiale voetafdruk ".
In de op de stellen nota milieu- en leefomgevingsbeleid 2005-2010 zal een mondiale voetafdruk zijn
opgenomen. Het betreft een voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, niet van de hele gemeente.
Maatschappelijke organisaties moeten betrokken worden bij de beleidsontwikkeling omtrent
"maatschappelijk verantwoord ondernemen ".
Wij zijn het eens met deze aanbeveling. In het beleidsproces zal inbreng gevraagd worden van
maatschappelijke organisaties zoals het COS, de ondernemersverenigingen, milieugroepen, enz..
De gemeente moet communicatie en samenwerking met de burger vormgeven,
Communicatie is voor de gemeente één van de instrumenten voor het ondersteunen van het
gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Hierbij is uitgegaan van twee heterogene doelgroepen, namelijk de
Dordtse burger en de medewerk(st)er bij de gemeente.
In de communicatie maakt de gemeente inzichtelijk waarom duurzaamheid in deze maatschappij
belangrijk is. De vragen "Wat heb ik eraan?" en "Hoe kan ik bijdragen aan duurzaamheid?" staan hierbij
centraal. Naast de inzet van communicatie en de communicatiemiddelen hanteren we bij de gemeente
een open en transparant proces met de bewoners.

Klimaat
Er moet een energiebeleidsplan (met speciale aandacht voor het klimaat) komen voor 2004.
De nota "klimaatbeleid 2004-2007" wordt in het voorjaar aangeboden aan de raadscommissie Wonen
en Leefbaarheid.
De communicatie naar burgers en bedrijven moet beter.
In het kader van het op te stellen beleid voor "maatschappelijk verantwoord ondernemen" wordt
uitdrukkelijk het contact gezocht met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Water
Er moeten in 2004/2005 watermeters in Dordtse woningen worden geïnstalleerd, gekoppeld aan
communicatie.
Beide aanbevelingen zullen bewaarheid worden. Het Waterbedrijf Europoort voert deze acties uit.
De vervuiling van het oppervlaktewater dient in 2010 met 50% te zijn verminderd.
Onduidelijk is wat het referentiejaar is. Bovendien heeft de gemeente nauwelijks sturingsmogelijkheden
in handen, aangezien het zuiveringsschap bevoegd gezag is ten aanzien van de kwaliteit van het
oppervlaktewater en het toezicht op lozingen.
In het stedelijk Waterplan zijn maatregelen opgenomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren. Voorbeelden van maatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn:
aanleg van verbeterd gescheiden rioolstelsels in nieuwbouwsituaties (bijvoorbeeld Dordtse Kil III);
aanleg van twee "randvoorzieningen", waardoor minder overstort plaatsvindt uit rioleringen;
afkoppelen van regenwaterafvoer naar de bodem.
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Ruimte en groen
Er moet een coördinator/beleidsambtenaar aangesteld worden die betrokken is bij beleid én
uitvoering.
We hebben een senior beleidsmedewerker milieu die voor een belangrijk deel van haar tijd is
vrijgemaakt voor ecologie. Waar nodig huren wij tijdelijke expertise in van buiten. In 2004 wordt het
programma geactualiseerd.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
y-\
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