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Sa m e nv at ti ng
De eigen kracht en vindingrijkheid van de Dordtenaar vormen de basis van onze
stad. Daarom versterken wij als gemeentebestuur de kom ende jaren de
betrokkenheid en invloed van inwoners en ondernemers nog verder. W e zoeken
naar een nieuwe balans in de verhouding tussen de gem eente, onze inwoners,
ondernemers en samenwerkingspartners. Als gemeente scheppen we
randvoorwaarden en bieden we initiatieven de ruimte. Met de Agenda voor de stad
bepalen we hoe we de nieuwe rol van de gemeente de kom ende jaren vormgeven.
Zo werken we samen aan een krachtige en financieel gezonde stad.
Met de Agenda voor de stad geven wij invulling aan de afspraken in het politiek
akkoord omtrent de discussie over kerntaken van de gemeente. De startnotitie is
door u op 25 september 2014 vastgesteld. Het proces Agenda voor de stad gaat uit
van een interactief traject met de stad, waarbij we sam en met onze partners kijken
naar taken en ieders rol daarbij. Dit past binnen de open bestuursstijl, waarbij wij
meer willen overlaten aan het m aatschappelijk initiatief in de stad.
Het proces Agenda voor de stad is opgebouwd uit vijf stappen. De eerste was het
vaststellen van de startnotitie. Het resultaat van de tweede stap presenteren wij u
in dit raadsvoorstel en de bijbehorende notitie. W ij vragen u de financiële opgave
voor de Agenda voor de stad vast te stellen, opgebouwd uit de inhoudelijke en
financiële richting op de diverse domeinen. Daarmee stelt u de kaders voor het
vervolgproces vast.
Op basis van een inventarisatie van alle activiteiten en taken die we doen als
gemeente, inclusief de verbonden partijen en subsidies, presenteren we in dit
voorstel de kansrijke zoekrichtingen die we zien. Hierover gaan we graag met u in
gesprek. De zoekrichtingen kennen een inhoudelijke en een financiële component:
we geven richtinggevend aan welke besparingen mogelijk zijn binnen het dom ein.
De combinatie van inhoudelijke zoekrichtingen en besparingen zien we als kader
voor het gesprek met onze partners (stap 3 Agenda voor de stad). De
zoekrichtingen zijn gebaseerd op de onderliggende analyse van taken, financiële
mogelijkheden, trends en beïnvloedbare ruimte binnen de domeinen.
In sam enwerking met onze partners werken we aan het opstellen van voorstellen
(stap 4), die onderdeel uitmaken de besluitvorming over de Kadernota 2016, die u
in juni 2015 vaststelt (stap 5).
In deze begroting 2015 hebben wij, vooruitlopend op stap 2, een minim aal
Agenda voor de stad. Deze is verwerkt als generieke taakstelling, om een duurzaam
sluitende begroting te realiseren.
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Nu bij de besluitvorming Agenda voor de stad vragen wij u, op basis van de
inhoudelijke zoekrichtingen die voorliggen, dit bedrag naar rato toe te delen aan de
begrotingsprogramma's en producten. De bijbehorende begrotingswijziging is
bijgevoegd.
Onze inhoudelijke ambitie met de Agenda voor de stad en de beweging die we
voorstaan is groter dan deze minimale opgave. W e streven ernaar bij de
Kadernota 2016 afweegbare voorstellen te presenteren, waarbij ruim te is om keuzes
te maken. W ij stellen u voor de financiële opgave voor de Agenda voor de stad vast

De komende maanden werken we in samenspraak met onze partners aan de
onderliggende veranderingsopgaven, business cases en voorstellen zodat deze bij
de Kadernota 2016 aan u voorgelegd kunnen worden. Bij deze uitwerking zal ook
aandacht worden besteed aan de fasering van de opbrengsten, de mogelijk daaraan
verbonden transitiekosten en de resulterende netto opbrengsten. W ij gaan er vanuit
dat de eerste financiele opbrengsten niet eerder dan in 2016 gerealiseerd worden.
1. Wat is de aanleiding?
In het politiek akkoord 'Ruim te voor verbinding" hebben wij aangegeven een
fundamenteel afwegingsproces te willen voeren over de kerntaken van de
gemeente. Dit proces hebben wij uitgewerkt in de startnotitie Agenda voor de stad,
die door u op 25 septem ber 2014 is vastgesteld.
Het proces Agenda voor de stad is opgebouwd uit vijf stappen. De eerste was het
vaststellen van de startnotitie. Het resultaat van de tweede stap presenteren wij u
in dit raadsvoorstel en de bijbehorende notitie. U stelt de financiële opgave voor de
Agenda voor de stad vast, opgebouwd uit de inhoudelijke en financiële richting op
de diverse domeinen. Daarmee stelt u de kaders voor het vervolgproces vast.
Het resultaat van stap 2 is direct het vertrekpunt voor de volgende fases: het
aangaan van het gesprek m et de stad (stap 3) en uitwerken van voorstellen
(stap 4). De voorstellen maken onderdeel uit van de besluitvorming over de
Kadernota 2016, die u in juni 2015 vaststelt (stap 5).
2. Wa t wil le n we be rei ke n?
W e zijn op zoek naar een nieuwe balans in de verhouding tussen de gem eente, onze
inwoners, ondernem ers en samenwerkingspartners. In de Agenda voor de stad
willen we sam en m et u bepalen hoe we de nieuwe rol van de gem eente de kom ende
jaren vorm geven. Zo werken we sam en aan een krachtige en financieel gezonde
stad.
De afgelopen jaren zijn in diverse rondes bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. W ij
kiezen ervoor de huidige opgave op een andere manier aan te pakken: door samen
met de stad en onze samenwerkingspartners te kijken naar taken en ieders rol
daarbij. W ij willen als college ook kijken waar we net een stap verder kunnen gaan
in het fundamenteel anders vormgeven van de gemeentelijke rol.
W e hebben immers samen met u gekozen voor een ander type proces richting de
Kadernota 2016: naast besparen ook gericht op innovatie en hervormen. Vandaar
dat ons uitgangspunt op een aantal domeinen zal zijn: verander niet de spelregels,
maar het speelveld.
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W ij vinden het belangrijk met de Agenda voor de stad ook een perspectief te
schetsen naar inwoners en partners: we richten ons niet alleen op besparen, maar
bieden ook ruim te voor transformatie en vernieuwing. Het politiek akkoord geeft ons
richting voor de Agenda voor de stad. W e zoeken nadrukkelijk de samenwerking
met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Randvoorwaarden
scheppen en initiatieven de ruimte bieden is waar we voor staan. Daarbij past het
versterken van de betrokkenheid en invloed van inwoners en ondernemers.
In de bijgevoegde notitie presenteren wij u de uitwerking van stap twee uit de
Agenda: het inventariseren van de inhoudelijke domeinen waar we ons op willen
richten. In de inventarisatiefase zijn per domein de taken, financiën, betrokken
partijen en de wettelijke verplichtingen van de gemeente in kaart gebracht. Een
domein is te zien als aandachtsgebied, met een samenhangend aantal
gemeentelijke taken. Zoals openbare ruimte, sport, zorg en ondersteuning. Dit sluit
grotendeels aan bij de indeling van de begroting naar begrotingsprogram ma's.
Daarnaast geven we inzicht in de verbonden partijen die een jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage ontvangen en is het totaaloverzicht subsidies geanalyseerd.
Deze inform atie vindt u in de bijgevoegde notitie.
Op basis van deze inventarisatie geven we aan welke kansrijke zoekrichtingen we
zien. W e presenteren u welke inhoudelijke beweging we voor ogen hebben, passend
bij de maatschappelijke veranderingen en de verschuivende beelden over onze
gemeentelijke rol. De voorstellen kennen ook een financiële component: we geven
richtinggevend aan welke besparingen mogelijk zijn binnen het dom ein.
De combinatie van inhoudelijke zoekrichtingen en besparingen zien we als kader
voor het gesprek met onze partners (stap 3 Agenda voor de stad). Het is door ons
gebaseerd op de onderliggende analyse van taken, financiële mogelijkheden, trends
en beïnvloedbare ruimte binnen de domeinen.
Het is onze ambitie om gezamenlijk tot voorstellen te komen. W e geven ruimte voor
het g es p r ek met d e s t ad . T eg el i j kert i j d mer ken we op d at d i t p r oc es ni et vr i j b l i j ven d
is : we s t a an al s c o l l e g e a c h t e r d e i n h o u d e l i j k e z oe k r i c h t i n g e n h et r ea l i s e r e n v a n
b e s p a r i n g e n , g e r i c h t o p v er n i e u w i n g v a n h e t s a m e n s p el m e t d e s t a d . W e s t r e v e n
d a a r m e e o o k n a a r h e t r e al i s e r e n v a n e e n d u u r z a am f i n a n c i e el p e r s p e c t i ef v o o r o n z e
s t a d i n d e z e r a ad s p e r i o d e : i n k o m s t e n e n u i t g a v e n d u u r z a a m i n e v e n w i c h t .

3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
W ij stellen voor in het proces Agenda voor de stad op twee manieren te werken aan
de beoogde verandering in het samenspel en het realiseren van besparingen.
Allereerst door binnen zes omvangrijke dom einen samen met de stad te werken aan
een veran derin gsopg ave. Deze zes dom einen zijn volop in beweging en het
vraagt een fundamentele rolverandering van gem eente en partners (het speelveld

verandert).
Ten tweede werken we besparingsvoorstellen uit in de breedte van ons
takenpakket. Deze vereisen een minder ingrijpende rolwijzing van de gemeente. Het
gaat hierbij veel m eer om "m inder doen, terugtrekken op niet-wettelijke taken of
terug naar een wettelijk m inimum (de spelregels veranderen).
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1. Illustratie met de zes veranderingsopgaven Agenda voor de stad:

2. Overzicht besparingsvoorstellen
Domein:

Naamvoorstel:

Jeugd en onderwijs

Leerlingenvervoer

Verkeer en vervoer

Parkeren

Bestuur en samenwerking

Ondersteuning en communicatie

Economie

Promotie, evenementen en
programmering

Overig

Gemeentelijk vastgoed

Marketing
Verbonden partijen
Actualiseren SI-lijst
Doorlichten subsidies
Onderzoek

Zoals aangegeven in ons politiek akkoord is onze ambitie om met de Agenda voor
de stad de meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen. En tegelijkertijd onze
ambities te kunnen realiseren en te blijven investeren in de stad.
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Bij de Begroting 2015 is de noodzakelijke financiële opgave, die vanaf 2016 tot in
zodanig verwerkt als generieke taakstelling. Dit is het bedrag wat nodig is om de
begroting meerjarig sluitend te krijgen. Op basis van het voorliggende voorstel
leggen wij u een aantal begrotingswijzigingen voor waarmee dit minimaal te
realiseren besparingsbedrag toegedeeld wordt aan de begrotingsprogramma's en de
onderliggende begrotingsproducten. Hiermee worden de financiële kaders van de
Agenda voor de Stad geëxpliciteerd en voldoen we aan de begrotingsrichtlijnen van
de provincie.
Onze inhoudelijke ambitie m et de Agenda voor de stad en de beweging die we
voorstaan is groter dan deze minimale opgave. W e streven ernaar bij de
Kadernota 2016 afweegbare voorstellen te presenteren, waarbij ruimte is om keuzes
te m aken.
De beweging in het samenspel gemeente - stad en de inhoudelijke richting die we
meegeven schetsen we in de bijgevoegde notitie. W e nemen daarbij
richtinggevende bedragen op voor wat betreft de te realiseren besparingen. Door te
werken met richtinggevende bedragen geven we aan dat de uitkomsten van
gesprekken met de stad niet al volledig op voorhand kunnen vaststaan. W él geven
deze bedragen onze ambitie weer op de verschillende domeinen. In totaal telt dit op
tot een bedrag van C 8,7 m iljoen opgebouwd uit:
-

voor de Agenda voor de stad. De komende maanden werken we in samenspraak
met onze partners aan de uitwerking van de onderliggende veranderingsopgaven,
business cases en voorstellen zodat deze bij de Kadernota 2016 aan u voorgelegd
kunnen worden. Bij deze uitwerking zal ook aandacht worden besteed aan de
fasering van de opbrengsten, de mogelijk daaraan verbonden transitiekosten en de
resulterende netto opbrengsten. Zoals bekend hebben wij u bij de
begrotingsbehandeling voorgesteld er vanuit te gaan dat de eerste financiele
opbrengsten niet eerder dan in 2016 gerealiseerd worden.
Zoals aangegeven zijn wij voor de meerjarenbegroting uitgegaan van een minimale
begrotingsprogramma's en producten.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
Rondom de startnotitie Agenda voor de stad is door ons vooral gecommuniceerd
over de procesaanpak. Nu bij stap 2 ook inhoudelijke richting wordt meegegeven,
gaan we een volgende fase in. Uiteraard blijven we inzetten op comm unicatie naar
inwoners en betrokkenen. W e m aken een afgewogen inzet van de passende
communicatiekanalen, met als doel zowel uit te nodigen deel te nemen aan de
gesprekken als te inform eren over de voortgang.
Daarnaast geven we de uitwerking van stap 3 (gesprek m et de stad) juist samen
met partners vorm: we werken de zoekrichtingen gezam enlijk uit om te kom en tot
nieuwe ideeën en voorstellen. Zoals eerder aangegeven bent u nadrukkelijk
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. W ij zullen u tussentijds blijven inform eren

Pagina 516

Datum

16 oktober 2014

Ons kenmerk

SBC/1297958

over de inhoudelijke voortgang, rondom het gesprek m et de stad en het opstellen
van voorstellen.
Daarnaast vindt afstemming over het proces plaats in overleg tussen de
portefeuillehouders en de auditcommissie.
b. Vervolgtrajec t besluitvorm ing
Bij de comm issie- en raadsbehandeling van de startnotitie Agenda voor de stad
hebben wij met u afgesproken dat in de raadscommissies het gesprek zal
plaatsvinden over de inhoudelijke domeinen, ter voorbereiding op het raadsbesluit
over stap 2 Agenda voor de stad. Voor de afstemm ing over de procesinrichting en
de voortgang gaan wij in gesprek met de auditcommissie.
c. Inciusiefbeleid
N.v.t.
4. Wat m a g het ko ste n?
Voor het proces Agenda voor de stad zijn de maximale kosten begroot op
intensivering binnen het program ma Bestuur en Samenwerking.
5. Fatale beslisdatum
Er is geen fatale beslisdatum, voor een zorgvuldig proces met de stad is voldoende
voorbereidingstijd nodig. Uiteindelijk werken we toe naar realiseerbare voorstellen
bij Kadernota 2016 (besluitvorming in juni 2015).
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit
1. Notitie: 'Stap 2 Agenda voor de stad. Domeinen: richting en financiële opgave"
2. Begrotingswijziging 215005
7. Voorstel
W ij stellen u voor:
1. de financiële opgave Agenda voor de stad, opgebouwd uit de richtinggevende
2. de zes veranderingsopgaven Agenda voor de stad (sport, onderwijshuisvesting,
cultuur en m edia, openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, zorg en ondersteuning)
vast te stellen;
3. de aanvullende aanpak rondom de genoemde besparingsvoorstellen vast te
stellen;
4. de begrotingswijziging 215005 waarin de noodzakelijke minimale financiële
opgave is verwerkt,, vast te stellen.
Het college van Burgemeester en W ethoud
de loc o-sècr etais

/

K.J. vah'Hengel
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