VOORBLAD
DOSSIER NUMMER
Onderwerp
Aangemaakt
Zaaktype
Zaak
Datum B&W Besluit
Pijler
Programma
Portefeuille houder
Behandeld ambtenaar
Toelichting

1254012
Raadsinformatiebrief over evaluatie internationaal beleid
Dordrecht
02-04-2014
Raadsinformatiebrief GDD
1192863
01/04/2014
Bestuur en Middelen
Bestuur en samenwerking
Brok, Arno (A.A.M.)
G. Davids, 770 4125
Het internationale beleid van de gemeente Dordrecht, dat vooral uit samenwerking met
de 5 stedenbanden van Dordrecht bestaat, is geëvalueerd. De evaluatie geeft weer wat
in de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van internationale samenwerking en hoe de
activiteiten zich verhouden tot de geformuleerde doelstellingen. Er is daarbij vooral gelet
op relevantie, effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten en de organisatie van de
werkzaamheden.
Het evaluatierapport eindigt met een aantal aanbevelingen die we in consultatie met de
adoptiefracties, de stichtingen stedenbanden en andere stakeholders verder willen
vormgeven. Uiterlijk in het derde kwartaal 2014 willen we de uitwerking van de
aanbevelingen aan de raad voorleggen.
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Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30
De fracties reageren positief op de evaluatie. Wel stellen enkele fracties dat ook op dit
dossier gekeken moet worden of bezuinigingen mogelijk zijn. De VVD is kritisch en is van
mening dat internationaal beleid geen kerntaak is van de overheid en moet worden
overgelaten aan particulier initiatief. De andere fracties delen deze mening niet maar een
aantal fracties vindt het wel wenselijk dat ook op dit dossier bezuinigingen mogelijk zijn.
De burgemeester acht het beleid succesvol zowel voor Dordrecht als voor de
stedenbanden. Hij is echter van mening dat verdere verzakelijking mogelijk is en dat
vanuit die optiek gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen. Dit onder de
voorwaarden dat de bezuinigingen geen afbreuk doen aan de effectiviteit van het
internationaal beleid. De adviescommisie wacht de voorstellen van het college op dit
beleid af en beslist aan de hand daarvan of een sprekersplein wenselijk is.
Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30
Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 20 mei a.s.
Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

