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In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente
Dordrecht in 2013 op bovenlokaal en regionaal niveau inzet zal plegen om de in het
collegeprogramma verwoorde ruimtelijk-economische doelstellingen de komende
collegeperiode te realiseren. De inzet is gericht op 4 pijlers: 1. profilering van de stad
Dordrecht in het kader van het nationale Topsectorenbeleid; 2. een Dordtse impuls ter
bevordering van de externe veiligheid en leefbaarheid; 3. de verbetering externe
bereikbaarheid; 4. een stimulans voor de vrijetijdseconomie. In het voorjaar van 2012 (17
januari 2012) heeft u een raadsinformatiebrief over de inzet van de gemeente Dordrecht
ontvangen op het bovenregionale ruimtelijke economisch domein. Intussen hebben we
op diverse onderdelen voortgang geboekt en resultaten bereikt. Over een aantal concrete
resultaten bent u separaat geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Een voorbeeld is de
brief van december over de oprichting van een ROM-Zuidvleugel en de participatie daarin
van Dordrecht/Drechtsteden. Verder hebt u informatie ontvangen over de samenwerking
met de provincie bij de realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, over de inzet op het
waterdossier (MARE en Delta Life) en over de voortgang op het dossier University
College en EcoShape. Regionaal heeft u meer informatie ontvangen over de voortgang
van de bovenregionale inspanningen in het kader van economie en arbeidsmarkt en de
externe veiligheid.
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Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - woensdag 12 juni 2013 21:30
De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken, ter kennisname
naar de raad van 18 juni 2013.
Agendacommissie - dinsdag 23 april 2013 13:00
De agendacommissie besluit op voorstel van de heer Hoogerduijn hiervoor één blok te
reserveren. De bespreking zal zich richten op:
* Economie kan lokaal en regionaal wel een impuls gebruiken en dit stuk geft daar een

goede aanzet voor. Wat is echter de actuele stand van zaken?
* Welk voortgang is geboekt in het realiseren van de ruimtelijk-economische
doelstellingen? In het bijzonder in relatie tot de vier speerpunten voor 2013.
* Wat is/wordt concreet gedaan met de beschikbare bedragen? En waarom is in 2012
maar de helft van het beschikbare budget van 100.000 euro uitgegeven?
* Halen we alles uit de kast, in het bijzonder ook in een goede afstemming met anderen?
Zowel met andere overheden (gemeenten/provincie/Europa), als de samenwerking met
onderwijs en ondernemers (3 O's). Hoe versterken we elkaar en welke concrete
resultaten kunnen we daarvan al merken?
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* Welke actuele dossiers spelen er, zoals het vertrek van de KvK en de Belastingdienst
en hoe hebben we daarin geopereerd als gemeente om dit te voorkomen? Welke andere
bedrijven en overheidsinstellingen proberen we naar Dordrecht te halen en hoe geven we
die lobby concreet vorm?
Gemeenteraad - dinsdag 16 april 2013 20:15
De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van CU/SGP door te geleiden aan de
agendacommissie.

