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1 Bestuur in bijzondere tijden
We schrijven 3 maart 2010: Nederland houdt gemeenteraadsverkiezingen. In Dordrecht leidt dit tot
een politieke aardverschuiving. De lokale partij, Beter voor Dordt, is met 15 van de 39 zetels in één
keer de grootste partij. Met VVD en CDA vormt zij vanaf eind april 2010 het nieuwe bestuur van de
stad.
Vanaf dag één was duidelijk dat de crisis zijn schaduw over deze raadsperiode zou werpen. Hoe
precies was nog moeilijk te voorzien. Wel was duidelijk dat scherpe keuzes nodig waren. De
belangrijkste focus hebben wij gelegd op drie transformatiedossiers:
•
Veiligheid & Leefbaarheid;
•
Arbeidsmarktbeleid;
•
Duurzaamheid.
Hier streven wij wezenlijke veranderingen na, vanuit onze ambities, omdat de samenleving dat
verlangt of omdat externe ontwikkelingen ons daartoe uitdagen. In 2011 hebben wij er expliciet
voor gekozen om naast de transformatiedossiers een vierde inhoudelijke prioriteit te benoemen:
Levendige Binnenstad. Wij boeken grote vooruitgang op onze prioriteiten en blijven er
onverminderd energie op inzetten (zie hoofdstuk 5).
Uiteraard zijn wij ook ambitieus op alle andere gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden,
zoals op het gebied van economie, welzijn, sport, bereikbaarheid, cultuur etcetera. Wij pakken op
elk terrein – of het nu om kleine of grote vraagstukken gaat – onze rol, nemen indien nodig
moeilijke besluiten en maken meters. Daarbij zijn wij niet alleen het bestuur van de stad
Dordrecht, maar tevens van de centrumgemeente van de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Wij
verwachten dat een toenemend aantal vraagstukken (waaronder de decentralisaties in het sociale
domein) op een regionaal schaalniveau worden georganiseerd. Ook in die regionale rol nemen wij
onze verantwoordelijkheid.
Bij het uitvoeren van onze taak streven wij collegialiteit en stabiliteit na. Daarbij hebben wij
aandacht voor onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid als totaal. Wij vinden het belangrijk het
gesprek te voeren met inwoners en organisaties, bij voorkeur op locatie. Daarbij bieden wij niet
alleen een luisterend oor voor goede ideeën en initiatieven, maar ondersteunen wij die ook indien
mogelijk en politiek gewenst.
Inmiddels is duidelijk dat de crisis veel ingrijpender van karakter is. Daarbij is de politieke situatie
in ons land op zijn minst ingewikkeld te noemen. Wat betekent dat precies inhoudelijk en financieel
voor de lokale overheid? Welke bedreigingen en kansen levert dit op? Dat is op dit moment lastig
te duiden. Wel is duidelijk dat Dordrecht ook in deze financieel moeilijke tijden een gezond
huishoudboekje heeft. Het lukt ons om naast noodzakelijke bezuinigingen ruimte voor extra
investeringen in de stad en beperkte lastenverlichting te vinden.
Deze TussenBalans is inhoudelijk sterk verbonden met de Kadernota 2013. De twee producten
bieden wij aan ten behoeve van een integraal debat over kaderstelling in de gemeenteraad. Daarbij
geeft de TussenBalans een inhoudelijke terugblik op de eerste helft van deze periode. Tevens
geven we een vooruitblik op de tweede helft. Die wordt inhoudelijk in de TussenBalans benoemd en
financieel uitgewerkt in de Kadernota 2013.

2 Rol en stijl
Bij ons aantreden was duidelijk dat er in Dordrecht behoefte is aan een andere bestuursstijl. Wij
geven hier invulling aan door ons op een andere, meer open manier, te verhouden tot de stad. We
gaan de dialoog aan, luisteren actief, lichten onze keuzes toe en lopen niet weg voor impopulaire
beslissingen. Maar we verwachten ook meer van de stad: meer betrokkenheid en eigen
verantwoordelijkheid. We laten meer over aan maatschappelijke partners, ondernemers en
inwoners, vanuit onze overtuiging dat dit tot betere, goedkopere en duurzame resultaten leidt. De
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kracht van een samenleving zit eerst en vooral in de mensen, bedrijven, instellingen en sociale
verbanden. Dit vraagt een meer bescheiden rol van de overheid en van ons als college.
We willen voldoende vertrouwen wekken zodat partijen (blijven) investeren in de stad. Als college
gezamenlijkheid en stabiliteit uitstralen, bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke werkbezoeken, vinden
we hierbij van essentieel belang. Deze werkbezoeken hebben effect: op basis van ons bezoek en de
toelichting van onze plannen om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren, ontstond er bij
projectontwikkelaars voldoende vertrouwen om het Lindershuis in oude glorie te doen herrijzen.
Onze gezamenlijke aandacht draagt ook bij aan het vertrouwen bij bewoners. Mede vanwege de
werkbezoeken aan de Colijnstraat en omgeving, voelen bewoners zich gezien, gehoord en serieus
genomen door het college. De problemen zijn niet in één keer opgelost, maar er is voldoende
vertrouwen in de aandacht voor en aanpak van de problematiek.
Om doelstellingen in de stad te bereiken, zijn we in toenemende mate afhankelijk van bewegingen,
draagvlak, energie en dragend vermogen (Eigen Kracht) van inwoners en partners in de stad. Onze
rol verschuift meer en meer van subsidieverstrekker naar een overheid die andere partijen
stimuleert en initiatieven mede mogelijk maakt. We dagen partijen uit. Bijvoorbeeld door in de
culturele sector, bij evenementen en op het terrein van duurzaamheid veel meer zakelijkheid en
samenwerking te verwachten. We geven vertrouwen, onder andere door het subsidiebeleid zodanig
aan te passen dat partijen geen verantwoording hoeven af te leggen bij aanvragen tot € 20.000.
Maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid, door steekproefsgewijs te controleren en stevig in
te grijpen als dit vertrouwen wordt beschaamd.
We brengen partijen bij elkaar. Zoals in het arbeidsmarktbeleid, waar de samenwerking tussen
onderwijs, ondernemers en overheid centraal staat. We signaleren waar vraag en aanbod niet op
elkaar aansluiten en organiseren samenwerking om aan deze mismatch wat te doen. En we
spreken ze op hun verantwoordelijkheid aan. Dit zien we onder andere terug in de Taskforce
Overlast waar we steviger sturen om resultaten te zien. Ook het strenger handhaven op
vergunningen en het voortzetten van de aanpak ‘Gewoon doen’ vallen hieronder. Tot slot dringen
wij aan op positieve ‘spin-off’, extra toegevoegde waarde, van initiatieven in de stad. Dit zien we
terug bij het binnenhalen van grote sportevenementen in de Sportboulevard, die vervolgens ook
gekoppeld moeten zijn aan kleinschaligere (breedte-)sportactiviteiten.
Onze rol en stijl betekenen ook dat we meer verwachten van inwoners en dat we Eigen Kracht
stimuleren. Daarom experimenteren we met vormen van burgerparticipatie en betrokkenheid.
Binnen ‘Bewoners aan Zet’ zijn de afgelopen periode verschillende initiatieven ontplooid zoals de
Wijkwensen, de aanpak van parkeerproblematiek in Stadspolders en de herinrichting van
bijvoorbeeld het Hof de Vriendschap. Dat ondernemers op Dordtse Kil III sinds dit voorjaar het
groenonderhoud uitvoeren, is een resultaat dat ons sterkt in het geloof dat Eigen Kracht breed
binnen de samenleving gestimuleerd kan worden. Dat smaakt naar meer!
Eigen Kracht betekent ook het stimuleren van meer zelfredzaamheid. We hanteren als principe dat
de inwoner eerst zelf en binnen het eigen netwerk, op zoek gaat naar oplossingen. Professionele
instellingen en gemeente vormen de achtervang. We stimuleren zelfredzaamheid door in te zetten
op preventie en laagdrempelige ondersteuning in de wijk, bijvoorbeeld via het sociale wijkteam. We
kijken kritisch naar de rol van algemene voorzieningen zoals buurthuizen en de bijbehorende
activiteiten. We zoeken samen met bewoners en instellingen naar manieren om de
verantwoordelijkheid voor dit soort activiteiten terug te geven aan bewoners. Het Praathuis kan
hier een mooi voorbeeld van worden.
Door onze andere rol en stijl hebben we de afgelopen tijd veranderingen teweeg gebracht in de
stad. Tegelijkertijd blijft het balanceren, juist omdat de burger kritisch is, mondig en vaak roept om
stevig overheidsoptreden op uiteenlopende terreinen. Het is een paradoxaal maatschappelijk
dilemma, waarbinnen nog veel onzekerheid heerst en waarover het debat de komende jaren
voortgezet wordt.
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3 Dordrecht in het grotere geheel
Dordrecht ligt op de as van Noord-Zuid: Den Haag-Rotterdam-Breda-Antwerpen. Deze strategische
ligging biedt vele kansen, die we gezamenlijk met andere partijen kunnen verzilveren. Dat vraagt
van ons, dat we groot denken en op grotere schaalniveaus opereren, zonder overigens de aandacht
voor de stad uit het oog te verliezen.
Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid
Wij hebben een unieke bestuurlijke samenwerking in de regio Drechtsteden. Vanuit alle hoeken van
Nederland kijkt men regelmatig hoe vooruitstrevend wij de zaken in dit gebied van ruim 260.000
inwoners en zes gemeenten geregeld krijgen. Dordrecht pakt hier als grootste de rol van
centrumgemeente. Dat geldt eveneens voor de regio Zuid-Holland Zuid (470.000 inwoners), al is
de bestuurlijke samenwerking daar anders van inhoud en aard. Door te denken vanuit netwerken
en gezamenlijke belangen lukt het ons in toenemende mate om schaalvoordelen op inhoudelijk,
bedrijfsmatig en financieel gebied te realiseren. De inhoud stuurt daarbij de beweging: per
vraagstuk (bijvoorbeeld bij de aanstaande decentralisaties) bekijken wij welke schaal daarbij het
meest passend is en daar passen we ons beleid en uitvoering op aan. Dordrecht speelt uitdrukkelijk
een voortrekkersrol en biedt vanuit haar eigen schaalvoordeel ondersteuning en regie; uiteindelijk
altijd om de inwoner in de regio zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn.
Samen met andere partijen
Solo opereren is in de huidige moderne netwerksamenleving gedoemd te mislukken. Door
samenwerking te zoeken met andere partijen, kun je massa en kracht bundelen en effectiever
worden. Dat vraagt wel iets van moderne bestuurders: een brede blik, een op samenwerking
gerichte houding, het loslaten van deelbelangen ten gunste van gezamenlijke belangen, een
combinatie van bravoure en bescheidenheid.
Als we de economische ontwikkeling en positionering van Dordrecht en Drechtsteden willen
waarborgen, moeten we op grotere schaal denken en op specifieke thema’s samenwerken met
andere overheden en met het regionale bedrijfsleven. Een goed voorbeeld van deze samenwerking
zijn de afspraken die gemaakt zijn voor de Westelijke Dordtse Oever. Met rijk, provincie en het
Havenbedrijf Rotterdam hebben we de gezamenlijke belangen gezocht en gevonden. Ook in de
ROM-D hebben we in deze moeilijke tijd voor gebiedsontwikkeling de samenwerking met de
Drechtsteden, provincie en andere partijen in stand weten te houden. Tot slot noemen we het
vraagstuk van externe veiligheid. De afgelopen periode is gebleken hoe kwetsbaar onze regio op
dat gebied is (brand bij ChemiePack en op Kijfhoek). Oplossingen zijn inmiddels verkend, zoals
ondertunneling van de ROBEL1, maar die kunnen alleen in samenwerking met andere partijen
worden gerealiseerd. Op dit punt is inmiddels ook het Havenbedrijf Rotterdam onze bondgenoot.
Gezien de ligging van ons gebied in de Hollandse Delta, ligt samenwerking op maritiem gebied voor
de hand. Daarvoor hebben wij naast de samenwerking met het Havenbedrijf, ook een partnerschap
gesloten in de ‘topsector Water’ van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Via negen topsectoren, waar Water er één van is, versterkt het rijk de innovatiekracht van ons
land. Onze investeringen in economie en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de maritieme sector en in
‘natte bedrijventerreinen’, dragen bij aan een vitale economische regio, waar het voor bedrijven
aantrekkelijk is zich te vestigen en voor mensen uitdagend om er te wonen en te werken.
Op grotere schaal
Samenwerken in de Vlaams-Nederlandse delta, het gebied tussen Rotterdam en Gent (Antwerpen)
is voor ons van groot belang. Het aantrekken van de contacten met Zeeland en West-Brabant
achten wij daarbij vanzelfsprekend. De Drechtsteden kunnen vanuit het maritieme cluster en de
strategische ligging een goede aanvulling bieden. Wij moeten actief opereren (ook binnen
Zuidvleugel en Deltri-verband2) om dergelijke ontwikkelingen te beïnvloeden, omdat ze de
economische ontwikkeling mede bepalen.
1

Hiermee wordt bedoeld de goederenlijn tussen Rotterdam en België.
Deltri is de benaming voor het havengerelateerd bestuurlijk overleg tussen Rotterdam, Drechtsteden en WestBrabant.
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Ook in landelijke netwerken zijn wij actief, omdat we daar ons verhaal kunnen vertellen en voor
ons belang kunnen opkomen. Zo zijn bestuurders uit de Drechtsteden actief in de VNG, de G32, de
VZHG3 en andere netwerken. Dat spreekt voor zich, want Dordrecht is de 22e gemeente en
Drechtsteden de 5e regio van het land. Tevens lobbyen we op specifieke thema’s zoals externe
veiligheid en het gezamenlijk optrekken met West-Brabant richting de Nederlandse Spoorwegen
om de bereikbaarheid per intercitytrein tussen Holland en Brabant te waarborgen. Wij kijken ook
steeds meer naar ‘Brussel’. Steeds meer regels en gelden komen uit Europa. Het bezoek van de
gemeenteraad aan Brussel vergroot het Europese bewustzijn op lokaal niveau.

4 Huishoudboekje op orde
Als gevolg van de financiële en economische crisis waren de omstandigheden waaronder ons
college van start ging moeilijk en onzeker. Het was duidelijk dat bezuinigingen ook in onze
gemeente onvermijdelijk waren. Tegelijkertijd was onduidelijk in welke mate en gedurende welke
periode de crisis haar sporen zou nalaten. De onzekere politieke situatie in Den Haag en in Europa
maakt het niet gemakkelijker om betrouwbare voorspellingen te doen. Daarentegen is inmiddels
duidelijker geworden dat de crisis langer zal duren en ingrijpender gevolgen zal hebben dan
aanvankelijk gedacht of gehoopt. Ook is duidelijk dat de politiek in Den Haag voor 2013 een groot
bezuinigingspakket heeft voorbereid, dat ook voor ons grote gevolgen heeft. Een complicerende
factor daarbij is dat een groot deel van de financiële risico’s (bijvoorbeeld vanwege meer
uitkeringen en grotere bezuinigingen) bij de regionale samenwerkingspartijen neervalt. Indirect
beïnvloedt dit de financiële positie van de gemeente.
De financiële strategie van dit college bestaat grofweg uit twee sporen: bezuinigen èn investeren.
Daarbij geldt dat we de effecten van de bezuinigingen zo min mogelijk in de stad willen laten
neerslaan; de investeringen juist zoveel mogelijk wel. We zijn er trots op dat wij in deze financieel
moeilijke tijden de woonlasten in onze gemeente laag houden.
Wat betreft bezuinigen hebben wij in het Politiek Akkoord en de kaderbrief 2011 ingezet op een
scenario van € 20 miljoen aan maatregelen. Deze is op twee manieren ingevuld.
1. De Brede Doorlichting, die het vorige college heeft opgestart, hebben wij voortgezet en
afgerond. Het doel van deze operatie was om in totaal € 10 miljoen4 vrij te spelen door
slimmer, efficiënter en dus goedkoper te werken.
2. Een pakket aan extensiveringen is aangeboden bij de begroting van 2011 en 2012. Deze liep
op tot een bedrag van € 10 miljoen. Dit pakket bevatte onder andere een korting van 10% op
verbonden partijen en voorstellen om gemeentelijke taken niet langer, minder intensief of
tijdelijk niet of minder uit te voeren.
Dit heeft het ons mogelijk gemaakt om ons huishoudboekje op orde te hebben, waarbij we tevens
al anticiperen op extra bezuinigingen vanuit de Rijksbegroting 2013.
Al met al levert ons dat ook nog ruimte op voor investeringen in de stad en bescheiden
lastenverlichting voor de inwoners. Zo zien we af van een verhoging van de woonlasten en
intensiveren wij onze focus qua menskracht en geld op de drie transformatiedossiers en het
speerpunt Levendige Binnenstad. Ook daar hebben wij investeringen gedaan of gereserveerd,
bijvoorbeeld voor de renovatie van Kunstmin, de bioscoop, het Energiehuis en het University
College Dordrecht. Ook in de Kadernota 2013 zorgen wij ervoor dat er extra geïnvesteerd wordt op
onze speerpunten, omdat wij daar het verschil willen maken. Zo wordt er extra geld vrijgemaakt
voor de Taskforces en Dordt-West in het transformatiedossier Veiligheid & Leefbaarheid. Ook
zorgen we voor grote investeringen rond het University College Dordrecht, de komst van het
Onderwijsmuseum in gebouw De Holland en het Leerpark. Ook het gebied rond Stadswerven
draagt in onze visie bij aan een levendige binnenstad. Daarom blijven we in dit gebied investeren
ook in de vorm van tijdelijke voorzieningen, zoals een stadsstrand en DordtYart in de voormalige
Biesboschhal.
3

Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten.
Het totale doel van de Brede Doorlichting was € 10 miljoen, waarvan reeds een kwart was ingeboekt voor dit
college aantrad.
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Naast investeringen in onze grootste prioriteiten hebben wij mogelijkheden gevonden om de
volgende noodzakelijke zaken in onze stad te realiseren:
•
doorstart acquisitiefonds;
•
onderhoud aan Zwembad De Dubbel;
•
overlast fietsenproblematiek Stationsgebied;
•
gratis OV voor 65-plussers;
•
dienstverlening op orde (automatisering en bouwplantoetsing).
In de Kadernota 2013 vindt u uitgebreid hoe onze financiële strategie precies uitpakt.

5 Prioriteiten
5.1 Veiligheid en leefbaarheid
Om de woonkwaliteit van Dordrecht te vergroten zetten we in op ‘stenen’ (de fysieke kant), maar
investeren we ook nadrukkelijk in de sociale kant. Ons doel is om in alle wijken de waardering van
de leefbaarheid op voldoende niveau te brengen, in samenwerking met ketenpartners en inwoners.
In Dordrecht-West is de afgelopen zeven jaar zowel fysiek als sociaal veel werk verzet, maar we
zijn er nog niet. We hebben in het begin van deze periode al extra ingezet op het voorkomen van
nieuwe herstructureringswijken. De komende tijd willen we geld vrijmaken om de aanpak in DordtWest voort te zetten.
In sommige delen van de stad staat de leefbaarheid onder druk, zo constateerden we aan het
begin van deze collegeperiode. Soms zit dat in de kwaliteit van de huizen en de openbare ruimte.
We hebben de afgelopen periode veel geïnvesteerd in en blijven aandacht houden voor onderhoud
en beheer van straten, wegen en het groen. Achterstallig onderhoud aan panden geeft al snel een
verouderd en verloederd straatbeeld. We zetten daarom actief in op het stimuleren van particuliere
woningverbetering. In bepaalde wijken en buurten ervaren bewoners overlast en voelen zij zich
minder veilig. We hebben gekozen voor een probleemgerichte en geïntegreerde aanpak van
overlast, waarbij zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, gecombineerd wordt met
optreden tegen ongewenst gedrag. Deze aanpak heeft onder andere vorm gekregen in de
Taskforce Overlast en de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. En met resultaat: het aantal
meldingen bij de politie van overlast in de Colijnstraat en omgeving, dat gemonitord wordt in het
kader van de Taskforce Overlast, is in 2011 met 37% gedaald; in de binnenstad zelfs met 41%.
Voor de stad als geheel blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor van het CBS dat sommige vormen
van overlast zijn afgenomen (bewoners ervaren onder andere minder verkeersoverlast en overlast
veroorzaakt door vermogensdelicten) en dat andere vormen van overlast min of meer gelijk zijn
gebleven (onder meer overlast van groepen jongeren en bedreigingen). Het (on)veiligheidsgevoel
in heel Dordrecht is niet wezenlijk veranderd. Het werk van de Taskforce Huisvesting
Arbeidsmigranten ligt op koers: de overlast van arbeidsmigranten is fors verminderd en het aanbod
aan goede en veilige huisvesting is verbeterd.
Taskforce Overlast
Met een combinatie van maatregelen willen we overlast in met name het gebied rond de
Colijnstraat en in de binnenstad aanpakken. Een speciaal handhavingsteam richt zich op de
personen in en rond de Colijnstraat die de meeste overlast veroorzaken. Er is cameratoezicht op de
Colijnstraat en met de politie en het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over preventief
fouilleren en gebiedsverboden in het kader van de Voetbalwet. Drie straten in Crabbehof zijn aan
één kant afgesloten, om de doorgang voor drugsrunners te versperren. Medewerkers van de
gemeente hebben meer bevoegdheden gekregen om op te treden tegen ongewenst gedrag. Het
speciale overlastteam in de binnenstad heeft de groep overlastgevers daar – vooral dak- en
thuislozen – in beeld en is met hen in contact (‘kennen en gekend worden’). In delen van de
binnenstad geldt een alcohol- en gebiedsverbod (voor bepaalde personen). Tegen overlastgevende
coffeeshops en horeca-etablissementen treden we hard op. Er is een mobiele toezichtpost die op
verschillende plekken in de binnenstad wordt ingezet.
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Rapportcijfers afkomstig uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS; zie ook de Programmakaarten
Veiligheid en Leefbaarheid en Stedelijk Beheer in het Jaarverslag 2010 en 2011.

Handhaving alleen is niet voldoende om overlast tegen te gaan. Startpunt is vaak zorg en hulp, om
de problematiek van veel overlastgevenden aan te pakken (verslaving, schulden, werkloosheid of
psychische problemen). We hebben een goed hulpaanbod in Dordrecht. Samen met partners als
Bouman GGZ, Yulius, De Hoop en het Leger des Heils begeleiden we mensen naar zorg, werk en/of
een zinvolle dagbesteding. Het ‘cleanteam’ is een mooi voorbeeld: mensen die worden opgevangen
door het Leger des Heils en cliënten van Yulius ruimen zwerfvuil op in de omgeving van het
Kromhout en Kasperspad. Resultaat: een schone omgeving en een zinvolle dagbesteding voor de
cliënten. Een ander voorbeeld is de inzet van de werkmakelaars. Zij helpen met succes mensen die
overlast veroorzaken aan opleiding en werk, bijvoorbeeld in de steigerbouw of asbestsanering.
Een concentratie van voorzieningen leidt vaak tot extra overlast in de buurt. We zetten daarom in
op spreiding van voorzieningen over stad en regio. Yulius heeft aangegeven haar kliniek aan het
Kasperspad te willen verhuizen. De jongerenfoyer aan de Colijnstraat wordt de helft kleiner, komt
in één gebouw en er wordt 24 uur per dag toezicht geregeld. Bouman GGZ krijgt aan de ReewegZuid nieuwe plekken voor intensief begeleid wonen, bedoeld voor de overlastgevers uit de
binnenstad. Er komen plaatsen beschikbaar voor de opvang van verslaafde dak- en thuislozen in
Domus (voorheen Hostel) aan de Amnesty Internationalweg. Een traject waarin met de
locatiekeuze in de vorige raadsperiode al een belangrijke stap is gezet. Wij hebben dit traject met
kracht doorgezet met de vaststelling van het bestemmingsplan en het regelen van de AWBZfinanciering, juist in een tijd waarin veel andere gemeenten bezuinigen op dit soort voorzieningen.
De komende jaren zetten we door op de ingeslagen weg. Onderdelen van de aanpak van de
Taskforce Overlast benutten we elders in de stad. Een ‘waterbedeffect’, waarbij door strengere
handhaving de overlast binnen de stad verschuift, vinden we onacceptabel. We hebben hierover
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contact met politie, OM en de andere partners in het Veiligheidshuis en maken hier extra middelen
voor vrij.
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten
Al vanaf 2007 treedt de gemeente op tegen overlast door overbewoning en panden met illegale
kamerverhuur. Ieder jaar werd de inspanning verhoogd, maar ieder jaar nam de problematiek
verder toe. Voor dit college ligt de sleutel in een aanpak die het handhaven op illegale
kamerverhuur centraal stelt en daarmee ook overlast tegengaat. De handhaving richt zich op het
inspecteren van panden, het aanschrijven van eigenaren en het opleggen van dwangsommen bij
illegale verhuur of brandgevaarlijke situaties in de panden. Vanuit onze totaalaanpak is het
vervolgens ook nodig om te investeren in plekken waar arbeidsmigranten wel veilig en plezierig
wonen en werken. Daarbij is samenwerking met partners als woningbouwcorporaties en
uitzendbureaus en werkgevers in de regio onmisbaar.
De Taskforce draagt zoals gepland het werk in het najaar van 2012 over aan de reguliere
onderdelen van de gemeente. Door de ervaringen in de taskforce hebben we er vertrouwen in dat
we in de toekomst grip kunnen houden op deze problematiek.
Kortom: we hebben de afgelopen twee jaar grote stappen gezet in de bestrijding van overlast op
specifieke thema’s (overlastgevende panden) en in specifieke delen van onze stad (omgeving
Colijnstraat en de binnenstad). De aandacht voor een veilige en leefbare stad heeft daarnaast alle
aandacht gekregen via een groot scala aan reguliere activiteiten en projecten: werken aan een stad
waar het prettig wonen is, samen met onder andere de woningcorporaties, werken aan een nette
en schone openbare ruimte, onder andere door de inzet van de Wijklijn, werken aan een veiliger
Dordrecht in samenwerking met de partners in het Veiligheidshuis. De komende jaren zetten we
onze inspanningen voort, samen met partners en samen met de inwoners van onze stad.

5.2 Arbeidsmarktbeleid
Wij willen iedereen de kans geven zijn talenten maximaal te ontplooien en daarmee het beste uit
zichzelf te halen. Dat is goed voor de mensen zelf, maar ook voor een vitale economie. De
financieel-economische crisis en het gegeven dat één op de zes werkenden in onze regio binnen
enkele jaren met pensioen gaat, baarde ons twee jaar geleden zorgen, en nu nog steeds. Daarom
hebben wij, vanuit de rol van centrumgemeente, stevig ingezet op een transformatie in het
regionaal arbeidsmarktbeleid met een focus op de sectoren techniek, metaal en zorg.
Talentontwikkeling en een werkgeversbenadering staan hierbij centraal. Ondernemers,
onderwijsinstellingen en overheid zijn cruciale partners.
In Dordrecht en de Drechtsteden zetten deze partners zich samen in om talentontwikkeling door
‘een leven lang leren’ mogelijk te maken. Dit begint bij goed onderwijs en vervolgopleidingen die
aansluiten bij het talent van het individu en bij de arbeidsmarkt. De afgelopen twee jaar hebben we
ingezet op het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en ondernemers zodat
vervolgopleidingen steeds beter aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn
de opleidingen en leer/werktrajecten op het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek die haar deuren
eind 2012 opent.
Onze werkgeversbenadering houdt in dat we op werkgevers in de regio afstappen en onze kennis
en analyse delen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De regionale Arbeidsmarktmonitor
Drechtsteden ondersteunt hierbij. Werkgevers krijgen in de nabije toekomst te maken met moeilijk
vervulbare vacatures. Samen met onderwijsinstellingen is daar wat aan te doen. Met deze
boodschap willen wij ondernemers stimuleren om te investeren in regionale (toekomstige)
medewerkers en in samenwerking. Deze samenwerking komt niet altijd even makkelijk tot stand of
verloopt niet altijd even soepel. Onze rol richt zich dan op het stimuleren van partijen om oog te
blijven houden voor het gezamenlijk belang zonder dat wij de verantwoordelijkheid over nemen.
De werkgeversbenadering werpt vruchten af: ondernemers gaan het gesprek met ons en
onderwijsinstellingen aan over kansen en knelpunten. Dit doen ze tijdens lunchbijeenkomsten,
ondernemersontbijten, netwerkbijeenkomsten en werkconferenties. Tot slot investeren we in het
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aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen voor Dordrecht of de regio en hebben we
aandacht voor bereikbaarheid en een gunstig vestigingsklimaat. Hiermee versterken we de stad, de
regionale economie en creëren we werkgelegenheid. De nadruk op economische bedrijvigheid blijft
ook de komende tijd een van de regionale prioriteiten.
Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Vanuit de vraag wat een individu nodig heeft om te kunnen werken, zelfstandig of zo nodig met
ondersteuning, hebben we een meer geintegreerd aanbod en inzet van menskracht en
gemeentelijke middelen gerealiseerd (aansluiting van uitkering naar werk). Via een
samenwerkingsverband als Baanbrekend Drechtsteden hebben in 2011 bijna 500 mensen werk
gevonden. Daarnaast waren er via de twee servicepunten (zorg & welzijn en techniek) 130
plaatsingen, waarvan 80 van werk naar werk. Ook de werkmakelaars in de wijken richten zich op
het activeren naar werk. Het aanbod aan (deel)tijd opleidingen van bijvoorbeeld het DaVinci
College en het Leerhuis van het Albert Schweitzer ziekenhuis draagt bij aan het verbeteren van de
matching op de arbeidsmarkt. Via deze opleidingen kunnen professionals en personen, die vanuit
een uitkering weer aan de slag willen, worden om- of bijgeschoold (aansluiting van werk naar
werk). Tot slot richten we ons ook op mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt een stapje te ver
is. Voor deze mensen gaan we op zoek naar maatschappelijk nuttige taken of werk, door 200
‘community jobs’ te creëren.

Cijfers afkomstig uit de Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid, november 2011 en de
Rapportage jeugdwerkloosheid 2010 en 2011; zie ook de Programmakaart Werk en Inkomen in het Jaarverslag
2010 en 2011.
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Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn we trots op de 1.050 duale trajecten Leren
& Werken die in 2011 in de Drechtsteden zijn gerealiseerd (aansluiting van school naar werk).
Bovendien zien we een groei in het aantal studenten in het Hoger Onderwijs. Binnen dit speerpunt
richten we ons ook op jongeren die dreigen zonder diploma van school te gaan. Bijvoorbeeld met
de aanpak jeugdwerkloosheid, die vanwege goede resultaten, de komende tijd een nieuwe impuls
krijgt. Binnen de aanpak tegengaan Voortijdig Schoolverlaten onderzoeken we welke slimme
combinaties mogelijk zijn om jongeren zonder diploma toch aan een startkwalificatie te helpen via
werk. Het koppelen van een nieuw Platform Talentbenutting Jongeren aan de inrichting van de
Werkschool biedt hiervoor kansen.
Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs)
Onze ambities tot de vorming van een University College Dordrecht (UCD) hebben eind november
2011 in de economische agenda Zuidvleugel steun gekregen van de aangesloten partners:
provincie Zuid-Holland en zes grote steden, waaronder Rotterdam en Delft. Het UCD, met als
profiel Water, verbetert onze kennisinfrastructuur in de regio en gaat ook zorgen voor een betere
match tussen vraag en aanbod in de maritieme sector. Daarom investeren wij de komende periode
in het realiseren van een geschikte onderwijslocatie in de Wereldwaag en in een toonaangevend
onderwijscurriculum.
Kortom: het bevorderen van werkgelegenheid is een proces, waar we ons middenin bevinden. De
resultaten waaruit we hier een greep doen, vormen een stevig fundament onder het
arbeidsmarktbeleid zoals we dat in deze collegeperiode hebben ingezet. We ervaren een breed,
regionaal draagvlak voor onze visie en onze aanpak; we zien samenwerking tot stand komen en er
worden resultaten geboekt. Dit maakt dat er toenemende aandacht is voor onze werkwijze,
bijvoorbeeld van het rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, andere regio’s en ook van
onderzoeksinstituten zoals ReflecT van de Universiteit van Tilburg. Dit sterkt ons in de overtuiging
dat we in de afgelopen twee jaar bij belangrijke spelers het urgentiebesef over een gezamenlijk
belang bij het ontwikkelen van de arbeidsmarkt hebben aangewakkerd.

5.3 Duurzaamheid
Energiebesparing en energie uit duurzame bronnen, (her)gebruik van afval en restwarmte, omgaan
met de stijgende waterspiegel, behoud van het groene karakter van de stad en ruimte voor natuur
en recreatie in de Nieuwe Dordtse Biesbosch: dat is de rode – of beter gezegd, groene – lijn in ons
duurzaamheidsbeleid. Deze is terug te vinden in onze vier impulsprojecten, maar ook in tientallen
kleinere projecten en initiatieven.
We willen aanjager en bruggenbouwer zijn op weg naar een duurzame stad. We ondersteunen
creatieve en innovatieve ideeën die bijvoorbeeld in het Platform Duurzaamheid op tafel komen. We
faciliteren de kruisbestuiving tussen inwoners, ondernemers en instellingen. We organiseren
samenwerking, bijvoorbeeld via het Bedrijvenplatform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
We stimuleren de transformatie naar een duurzame stad via een breed palet aan grote en kleine
projecten. Soms zien we snel resultaat: de Dordtenaren doen het bijvoorbeeld uitstekend met het
gescheiden inzamelen van plastic afval. Onlangs nog kreeg Dordrecht daarvoor een pluim van
Plastic Hero. Maar de transformatie naar een duurzame stad vraagt veel tijd, innovatieve
oplossingen en samenwerking. Het vraagt ook om ‘verzakelijking’. People, planet en profit zijn alle
drie in beeld. We willen verantwoord omgaan met onze omgeving, om deze te behouden voor
volgende generaties. Stijgende grondstof-en energieprijzen vormen een extra drijfveer om zuinig
aan te doen en naar innovatieve oplossingen te zoeken. Ook bij onze eigen gemeentelijke
initiatieven gaat het niet alleen om de belangen van de mens en het milieu, maar moet ook
bespaard worden.
Vier impulsprojecten geven de omslag naar een duurzamer Dordrecht een extra stimulans.
Duurzaamheidsfabriek
De Duurzaamheidsfabriek won in 2011 de VNG-prijs voor duurzaamste Nederlandse project. De
bouw van de 5.300 m2 bedrijfsruimte, met plek voor laboratoria, ateliers, werk- en
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ontmoetingsplekken, is in volle gang. De Duurzaamheidsfabriek moet de plek worden waar
(startende) ondernemers, ‘groene’ investeerders en jong technisch talent elkaar ontmoeten. Dit
maakt meteen een bijzondere verbinding met een andere prioriteit van dit college zichtbaar, te
weten arbeidsmarktbeleid: bedrijven testen nieuwe producten en productiemethoden in hun
werkruimte in de Duurzaamheidsfabriek en komen ook in aanraking met potentieel, goed
gekwalificeerd personeel. Ook de Energie Coöperatie Dordrecht wordt in de Duurzaamheidsfabriek
op het Leerpark gehuisvest.
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)
De ECD, initiatief van HVC en de gemeente Dordrecht, biedt als duurzaam lokaal energiebedrijf
inwoners en ondernemers energie(besparings)adviezen. Ook werkt de ECD aan projecten rond
zonne-energie voor particulieren en bedrijven. De ECD gaat daarmee een bijdrage leveren aan de
doelstelling om in 2015 11% energiebesparing te realiseren en 3% van de energie duurzaam te
produceren.

Cijfers afkomstig uit het Portfolioplan Duurzaamheid 2010 – 2014; zie ook de Programmakaart Milieu en
Duurzaamheid in het Jaarverslag 2010 en 2011.

Restwarmtenet
HVC en de gemeente hebben ook de handen ineen geslagen bij het benutten van de warmte die
vrijkomt bij de verbranding van afval in de centrale aan de Baanhoekweg. Doel is om voor 2020 in
totaal (het equivalent van) 6.400 gebouwen aan te sluiten op dit restwarmtenet. Daarmee
realiseren we in één keer 25% van de energiebesparingsdoelstelling. De gemeente sluit eigen
gebouwen als Kunstmin en het Energiehuis aan op restwarmte. Uiteraard is het ook de bedoeling
dat nieuwbouwprojecten als Stadswerven en Wantij worden aangesloten op het restwarmtenet.
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Nieuwe Dordtse Biesbosch
Met de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch zorgen we voor een groter groengebied in
de achtertuin van de stad. We ontwikkelen in totaal 530 ha recreatie- en natuurgebied, samen met
partners als het Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Bezuinigingen hebben geleid tot aanpassingen in de
oorspronkelijke afspraken en de hoogte van subsidies van rijk en provincie. De gemeente levert
geen extra financiële bijdrage, maar neemt wel de uitvoering van het project over. Hoewel de
omvang van het project is verkleind en de inrichting soberder wordt, blijven we ons richten op het
realiseren van deze groene verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch. Een
investering die ons een prachtig stuk natuur oplevert in combinatie met een zo gewenste
recreatieplas en een verbeterde waterkwaliteit in het gebied.
Kortom: de afgelopen twee jaar is veel voorbereidend werk verzet, onder andere voor de vier
impulsprojecten. De bouw van de Duurzaamheidsfabriek en de buislegging voor het restwarmtenet
zijn in volle gang, de Nieuwe Dordtse Biesbosch komt in fasen tot ontwikkeling. Ook in ander beleid
en projecten werkt de ambitie van een duurzaam Dordrecht door. Er zijn afspraken gemaakt over
duurzame inrichting bij bouwprojecten en de inrichting van bedrijventerreinen zoals de Westelijke
Dordtse Oever. Er zijn stappen genomen op weg naar de doelstelling van 60% hergebruik van
huishoudelijk afval in 2015. Dordrecht is sinds najaar 2010 Fairtrade gemeente, een eervolle titel
die aangeeft dat de stad bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke handel en dat veel fairtrade
producten verkocht, gekocht en gebruikt worden door supermarkten, winkels, kerken,
verenigingen, scholen, bedrijven, de gemeente en consumenten. We besparen energie in onze
eigen gemeentelijke gebouwen door bijvoorbeeld nieuwe, zuinigere verlichting aan te leggen.
We zijn blij met het groeiend aantal koplopers (bewoners en bedrijven) in stad en regio. Een
belangrijke opgave voor de komende twee jaar is om de brug te slaan naar groepen die niet ‘als
vanzelf’ de stap naar duurzaam werken, wonen en leven maken. Alle duurzaamheidsprojecten die
we nu ontwikkelen en die we de komende twee jaar uitvoeren, leveren daar een bijdrage aan,
maar succesvolle projecten leiden niet automatisch tot een brede gedragsverandering. Deze
wenselijke brede maatschappelijke verandering in de stad krijgt de komende periode dan ook extra
nadruk.

5.4 Levendige binnenstad
De stad als magneet. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Met de
prachtige historische binnenstad als trekpleister5. Dat is de kern van de pijler Levendige Binnenstad
die wij aan de prioriteiten van ons Politiek Akkoord hebben toegevoegd. Wij willen reuring in
Dordrecht, geen slaapstad worden. We zijn er trots op, dat we uitgeroepen zijn tot
evenementenstad van 2012. Daarom investeren wij, ondanks de lastige financiële situatie, nog
steeds fors in de stad: evenementen, voorzieningen op cultureel, sportief en maatschappelijk vlak,
bereikbaarheid en parkeren en de openbare ruimte.
Volgens de Atlas voor Gemeenten6 hebben grote steden enorme economische potentie. Bedrijven
vestigen zich in toenemende mate daar waar de kenniswerkers van de toekomst zich prettig
voelen. Een klimaat waar goed opgeleide mensen willen wonen is daarom van grote invloed op het
economisch succes van steden. Dordrecht bezet op de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas
plek 19 en behoort al enkele jaren tot de stijgers. Dordrecht doet het relatief goed op de
bereikbaarheid van banen, het percentage vooroorlogse en koopwoningen en nabijheid van
natuurgebieden. De laatste jaren is Dordrecht vooral omhooggeklommen op de ranglijst van
cultureel aanbod. Wij blijven ons inzetten om de algemene positie te verbeteren. Bijvoorbeeld door
te zorgen dat de binnenstad er verzorgd uitziet, zonder graffiti en rondslingerend vuil. Of
bijvoorbeeld met goede voorzieningen op het gebied van bereikbaarheid en parkeren. Denk hierbij
aan het digitale en systeem voor actuele reis- en parkeerinformatie en het uitbreiden en
opknappen van parkeergarages en terreinen.
5

Daarbij rekenen wij die plekken in Dordrecht met een bovenregionale uitstraling mee bij de binnenstad,
omdat ze met elkaar de functie van de magneet vervullen.
6
De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland en zet ze op een ranglijst.
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Een goed woonklimaat, gevarieerd aanbod van winkels en horeca, nabijheid van culturele en
sportieve voorzieningen kunnen we benutten om de stad nog steviger op de kaart te krijgen. De
binnenstad heeft alles in zich om als centrum de aantrekkelijkheid van niet alleen Dordrecht, maar
van de hele regio te versterken. Dordrecht investeert veel en dat is zichtbaar voor Dordtenaren en
via de massamedia ook ver buiten onze stad en regio:
•
het geheel gerenoveerde Dordrechts Museum met onder andere de aansprekende
tentoonstelling van jonge kunstenaars ‘What’s Up’;
•
de onlangs geopende duurzaamheidsboerderij Weizigt haalt record aantal bezoekers;
•
aansprekende evenementen op de Sportboulevard, die Studio Sport halen, zoals de finale van
het WK Shorttrack;
•
culturele voorzieningen sluiten voor groot onderhoud (Kunstmin), krijgen tijdelijk onderdak
(DordtYart), of staan letterlijk in de steigers (Energiehuis).
Dordrecht heeft steeds meer te bieden op het gebied van cultuur en educatie. We kennen de
bestaande musea als het Dordrechts Museum/Huis van Gijn en Museum 1940-1945. Daarnaast
opende eind 2011 het particuliere Museum aan de Maas de deuren. Dit patriciërshuis biedt een
uniek uitzicht op het Drierivierenpunt. Mede door samenwerking met het Dordrechts Museum is
een unieke verzameling meubels en schilderijen van Dordtse meesters te zien. In juni 2012
verhuist het Nationaal Onderwijsmuseum naar Dordrecht en krijgt tijdelijk onderdak aan de Nieuwe
Haven. In 2014 vestigt het museum zich definitief in het dan gerestaureerde karakteristieke pand
De Holland. Speciale vermelding verdient het Hof, waar de bepalende rol van Dordrecht in de
vaderlandse geschiedenis een prominente plek krijgt. De geboorte van het moderne Nederland
wordt er in beeld gebracht vanuit staatkundig (Eerste Vrije Statenvergadering in 1572) en religieus
oogpunt (Synode van Dordrecht in 1618-1619). Tot slot gaat de replica van de Ark van Noach, die
al op Amerikaanse TV-zenders te zien is geweest, naar verwachting veel bezoekers trekken naar
het gebied rond Stadswerven.
Bij het doen van investeringen kijken wij kritisch naar de haalbaarheid van lopende plannen. Dat is
gezien de financiële situatie extra noodzakelijk. Maar als een knoop eenmaal is doorgehakt, dan
pakken wij door op de realisatie van plannen. Denk bijvoorbeeld aan de totale ontwikkeling van
Stadswerven, de komst van de bioscoop (een lang gekoesterde wens in Dordrecht) en Filmtheater
The Movies. Naast voorzieningen zijn ook evenementen belangrijk voor de levendigheid van de
stad. De intocht van Sinterklaas in 2011 bracht de stad prachtig in beeld voor jonge en oude
kijkers in de stad en voor de buis. Daarnaast zijn er - ondanks financieel moeilijke tijden - in 2012
nieuwe edities (geweest) van Dordt in Stoom, Boulevard of Dance op Koninginnedag, Urban
Explorers, theaterfestival Bies! en het Bachfestival. We melden speciaal nog Wantijpop. Dat heeft
met een andere organisator, een ander zakelijk model en minder subsidie laten zien dat het toch
door kan gaan. De gemeente steunt dit van harte, ook financieel.
Kortom: met de aandacht en investeringen in de Levendige Binnenstad speelt Dordrecht in
toenemende mate een toonaangevende rol, voor bestaande en toekomstige inwoners en
bezoekers. Dat is niet alleen goed voor Dordrecht en haar bewoners, maar voor het hele
verzorgingsgebied in Drechtsteden en daarbuiten.
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6 Al doende leert men
Bij de start van dit college hebben we nadrukkelijk een nieuwe, andere koers ingezet. Meer oog en
oor voor de stad. Dit leidt doorgaans tot positieve energie bij bewoners en partners in de stad.
Maar het schuurt ook soms, omdat betrokkenen het niet eens zijn met de richting of het tempo.
Een nieuwe koers leidt tot veel kleine en grotere inzichten. Zowel over onze rol als over de
maatschappelijke uitdagingen waar we voor gesteld staan. Hieronder vatten we de belangrijkste
samen.
Ongewenste neveneffecten tegengaan
Het focussen van bestuurlijke en ambtelijke aandacht op een beperkt aantal dossiers heeft tot
goede resultaten geleid. Deze strategie willen we ook de komende periode blijven volgen en
inzetten op de nieuw toegevoegd pijler ’Levendige binnenstad’. Maar focus kent ook ongewenste
neveneffecten: het succesvol bestrijden van overlast in een gebied kan leiden tot een
waterbedeffect. Dit effect accepteren wij niet. Vandaar dat wij de komende tijd extra investeren in
de Taskforces Overlast en Huisvesting Arbeidsmigranten.
Goed voorbeeld doet niet altijd volgen
Bij een aantal dossiers kiezen we voor stevig gemeentelijk initiatief en willen we een voorbeeld
stellen. We hebben met succes ingezet op het aanjagen en verbinden van ‘duurzaamheidsimpulsen’
in de stad. Ons voorbeeld doet volgen: er ontstaan mooie initiatieven van ondernemers en
inwoners. Echter, met het neerzetten van een aantal projecten is de gewenste brede
maatschappelijke gedragsverandering in de stad nog niet gerealiseerd. Vandaar dat we de
komende periode ons nog sterker zullen richten op de gewenste gedragsverandering.
Duidelijkheid over keuzes
Onze ‘Open Bestuursstijl’ creëert soms onbedoeld de verwachting dat we oplossingen kiezen waar
iedereen tevreden over is. Sommige besluiten leiden, ondanks een uitvoerig maatschappelijk
debat, tot een lastig verkoopbare boodschap en teleurstelling bij betrokkenen. Dit zien we
bijvoorbeeld terug bij de gesprekken die wij voeren met bewoners en ondernemers in de wijken
over verkeersplannen en bij het verkiezen van levendigheid boven leefbaarheid in de discussie over
de ontwikkeling van de binnenstad. Wij blijven bij onze aanpak: we gaan actief het gesprek aan,
blijven luisteren en lichten onze afwegingen toe. Nadat wij als college een besluit hebben genomen
blijven er natuurlijk voldoende reguliere mogelijkheden voor betrokkenen om de definitieve
besluitvorming in de raad te beïnvloeden. Met de referendumverordening hebben we daar nog een
mogelijkheid aan toegevoegd voor als het echt noodzakelijk is.
Flexibiliteit en passende bescheidenheid
Samenwerking gaat vanwege verschillende belangen, uiteenlopende perspectieven, het willen
vasthouden aan eigenheid door partijen, niet altijd vanzelf. Onze les is er een in flexibiliteit en
passende bescheidenheid: vanuit onze rol spreken wij partijen aan en willen wij verbinden op
gezamenlijke ambitie. Soms, zoals in het arbeidsmarktbeleid, betekent dit het onderdrukken van
de reflex om te willen ingrijpen als het spannend wordt en afwachten of partijen een stap naar
voren doen. Soms, zoals in de samenwerking met partners op het gebied van zorg en veiligheid
betekent het juist erbovenop zitten en tonen dat wij resultaat willen zien. Deze flexibiliteit in rol en
onze gerichtheid op samenwerking zetten wij de komende tijd onverminderd door.
Strategisch reactievermogen
We constateerden al dat de crisis stevige gevolgen heeft voor Nederland. Wij hebben weinig
invloed op deze macro-economische ontwikkelingen, maar veel last van de directe en indirecte
effecten. Dit vraagt van ons als bestuur alertheid en flexibiliteit. Daarbij streven we ernaar om de
nadelige gevolgen voor de stad zo klein mogelijk te houden. Dit vergt van ons het vermogen om op
zoek te gaan naar andere perspectieven om kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. In het sociale
domein hebben we aanzienlijke stappen gemaakt, bijvoorbeeld in het doorvoeren van Welzijn
Nieuwe Stijl. In het ruimtelijk domein willen we meer aandacht besteden aan leegstand (vooral
kantoren en winkels), bijvoorbeeld door na te denken over functieveranderingen en manieren om
de markt te stimuleren. Daarnaast werken wij nauw samen met de gemeenteraad aan het proces
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om te komen tot een Toekomstverkenning Dordt2040►. Dit moet een leidend perspectief bieden
voor de ontwikkeling van het Eiland van Dordrecht op de langere termijn. Ook komt er een
geactualiseerde Structuurvisie met een bijpassende beleidsprogrammering. Vanuit deze
strategische verkenningen op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied willen wij stappen richting
de toekomst zetten.
Meereffect buiten de stadsgrenzen
Als Dordts college hebben wij de afgelopen periode sterk ingezet op het bereiken van resultaten.
De stad blijft onze aandacht houden, er is nog genoeg te doen! Maar wij zien kansen om vaker en
actiever de verbinding te zoeken buiten onze stadsgrenzen. Dit soort samenwerking biedt duidelijk
meereffect: Dordrecht profiteert en de regio ook. Dankzij de samenwerking in Drechtsteden
kunnen we makkelijker aanschuiven in Den Haag of Brussel, om steun te krijgen bij grote en dure
projecten die bijdragen aan de realisatie van onze strategische agenda. Ook het samenwerken in
de Vlaams-Nederlandse Delta biedt volop kansen. De contacten met de Zuidvleugel, Zeeland en
West-Brabant zijn onmisbaar om onze doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en
economische ontwikkeling te bereiken en landelijk de agenda mede te bepalen.
Eigen verantwoordelijkheid vraagt om een lange adem
Het stimuleren van ‘Eigen Kracht’ en verantwoordelijkheid gaat niet altijd zo snel en zo ver als we
zouden willen. We zien dit terug bij het stimuleren van bewoners om hun woning of buurt te
verbeteren. We zien het ook terug in de tegenvallende welwillendheid van mensen om, bij een
probleem als overlast of een vraag om zorg, eerst zelf op zoek te gaan naar een oplossing binnen
de eigen omgeving. Er wordt vrij snel naar de gemeente of de professionele instelling gekeken.
Eigen verantwoordelijkheid nemen is niet altijd een prettige boodschap om te verkondigen. Wij
blijven echter deze lijn uitdragen, vanuit de overtuiging dat dit op lange termijn de juiste weg is en
vanuit het besef dat er een bredere maatschappelijke omslag gaande is.

7 Ter afsluiting
Dordrecht is een prachtige stad om voor te mogen werken. Wij doen dit met enthousiasme en vol
energie. De stad is nooit af. Wij moeten aandacht hebben en houden voor het goed onderhouden
van de ruimte en het stimuleren van levendigheid. We bieden ruimte aan inwoners en
maatschappelijke partners en dragen zorg voor hen die dat nodig hebben. Iedere periode brengt
eigen vraagstukken met zich mee. De huidige crisis beïnvloedt onze agenda en vraagt veel
creativiteit en daadkracht. De verwachting is dat de crisis ook de komende twee jaar impact op de
stad en het bestuur heeft.
Uit de TussenBalans blijkt hoe wij de afgelopen periode, met inwoners, met maatschappelijke
partners en in de regio, resultaten hebben bereikt. We hebben in onzekere tijden ingezet op
enerzijds het huishoudboekje op orde houden en anderzijds met focus investeren op het versterken
van stad en regio.
Wij blijven investeren op de prioriteiten waar we een wezenlijke transformatie willen realiseren. Op
het vlak van Veiligheid en Leefbaarheid investeren we fors in de Taskforces en in Dordrecht West.
Het realiseren van de University College Dordrecht en de komst van het Nationaal
Onderwijsmuseum zijn iconen voor het Arbeidsmarktbeleid en de Levendige Binnenstad. We
realiseren honderden hectare nieuwe natuur in onze ‘achtertuin’ de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dat
heeft meerwaarde voor de stad en regio! Tot slot zijn we er trots op om in deze financieel krappe
tijden de woonlasten in de gemeente Dordrecht laag te houden.
De komende periode willen we met onze gesprekspartners in de raad en de stad komen tot
strategische verkenningen, onder andere in het kader van Dordt2040►. Op basis van onderzoek,
dialoog en debat willen we onze ambities voor het heden en de toekomst richten en ons inhoudelijk
en financieel beleid daarop inrichten.
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