Nr. 547428

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR

DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het Presidium van 24 februari 2011, kenmerk
GRIF/2011/547428, betreffende de bezuinigingsvoorstellen voor raad en
griffie

besluit:

1. De elf in de bijlage genoemde voorstellen vast te stellen als bijdrage
van de raad en de griffie om te komen tot een sluitend
meerjarenperspectief 2011-2014, waarbij de maatregelen in afwijking
van de data genoemd in de bijlage behorend bij het voorstel ingaan
op de dag na vaststelling van dit besluit, uitgezonderd het stoppen
met de uitzendingen van Dordtse Kwesties (blijft 1 juli 2011) en het
op andere wijze beschikbaar stellen van de stukken (gaat in zodra de
googlefunctie beschikbaar is).
2. Het college te verzoeken genoemde voorstellen voor zover dat voor
2011 nodig is budgettair te verwerken in de Bestuursrapportage
en/of een verzamelwijziging en voorstellen voor de jaren 2012 e.v.
mee te nemen bij de Kadernota 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2011.
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Bijlage behorende bij bezuinigingsvoorstel raad en griffie
Het bezuinigingsvoorstel betreft de volgende 11 punten (10 bezuinigingen en 1 nieuw budget).
De besparing is afhankelijk van het moment van invoering. Het genoemde bedrag is het maximaal
te bereiken effect op jaarbasis. In totaal € 266.000,--.
1.

Andere wijze beschikbaar stellen Lijst ingekomen stukken
De ingekomen stukken komen op één lijst en zijn niet meer als apart dossier raadpleegbaar in
het RIS. De stukken worden niet meer op papier verstrekt. Een uitzondering geldt er voor de
raadsinformatiebrieven. Die worden bij plaatsing op de lijst ingekomen stukken op papier
verstrekt. Bij vervolg agendering wordt allen het voorblad op papier verstrekt.
Invoering per 1 april 2011 onder voorwaarde dat er een goede googlefunctie beschikbaar is.
Besparing 0,15 fte e 7 . 0 0 0 , - en € 1 5 . 0 0 0 , - overige kosten, totaal € 2 2 . 0 0 0 , - .

2.

Andere wijze verzending vergaderstukken
Alle stukken komen in het RIS. Alleen de volgende stukken worden nog op papier verstrekt.
Middagraad: agenda en voor de bespreekpunten het voorstel en het conceptbesluit.
Overige raadsvoorstellen: op basis van abonnement (fysiek, sociaal of bestuur) op moment dat
de stukken naar de Agendacommissie gaan.
De begroting, jaarrekening en bestuursrapportage wordt als uitzondering nog op papier
verstrekt. Zie voor de verzending van de raadsinformatiebrieven voorstel 1.
In de verzending van de stukken voor Agendacommissie, Auditcommissie en CTOO komt geen
wijziging.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 2 0 . 0 0 0 , - .

3.

Stoppen met pagina Politiek in Dordt
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 2 5 . 0 0 0 , - .

4.

Stoppen met pagina Stem uit de Raad
Invoering per 1 april 2011.
Besparing 0,22 fte € 1 4 . 0 0 0 , - en € 1 5 . 0 0 0 , - overige kosten, totaal € 29.000,--.

5.

Stoppen met uitzendingen Dordtse Kwesties
Mogelijke gevolgen voor RTV Dordrecht kunnen meegenomen worden met de discussie over de
subsidie die binnenkort wordt gevoerd.
Invoering per 1 juli 2011.
Besparing € 7 5 . 0 0 0 , - .

6.

Budget voor publiceren agenda en raadsbesluiten
Door het wegvallen van bestaande mogelijkheden is er een budget nodig voor het publiceren
van de agenda en de besluiten van de raad
Invoering per 1 april 2011.
Budget € 15.000,— (dit is dus geen bezuiniging, maar een extra budget).

7.

Wijziging verslaglegging Middagraad en Dordtse Kamers
Het woordelijk verslag bij de Middagraad wordt gehandhaafd. De besluitenlijst vervalt.
Bij de Hamerraad, de Collegecarrousel en de Adviescommissie wordt het uitgebreide verslag
gehandhaafd. De besluitenlijst vervalt.
Wel zal in alle gevallen het besluit vermeld worden in het RIS.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing 0,2 fte € 1 2 . 0 0 0 , - .

8.

Auditcommissie
Vergadert als onderdeel van de Dordtse Kamers (20.30-23.00 uur) en niet meer apart. Het
eigen budget vervalt. Wel blijft het eigen verslag gehandhaafd.
Invoering per 1 april 7011.
Besparing € 32.000,--.

