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De eigen kracht en vindingrijkheid van de Dordtenaar vormen de basis van onze stad.
Daarom versterken wij als gemeentebestuur de komende jaren de betrokkenheid en
invloed van inwoners en ondernemers nog verder. We zoeken naar een nieuwe balans in
de verhouding tussen de gemeente, 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 komende 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 samen met onze partners kijken naar taken en ieders rol
daarbij. Dit past binnen de open bestuursstijl, waarbij wij meer willen overlaten aan het
maatschappelijk 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. Wij 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 domein.
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 samenwerking 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 minimaal noodzakelijke
financiële opgave van € 5,5 miljoen (in 2018) verbonden aan de Agenda voor de stad.
Deze is verwerkt als generieke taakstelling, om een duurzaam sluitende begroting te
realiseren.
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&apos;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. We streven ernaar bij de Kadernota 2016

afweegbare voorstellen te presenteren, waarbij ruimte is om keuzes te maken. Wij stellen
u voor de financiële opgave voor de Agenda voor de stad vast te stellen op € 8,7 miljoen.
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. Wij gaan er vanuit dat de eerste
financiele opbrengsten niet eerder dan in 2016 gerealiseerd worden.
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Gemeenteraad - dinsdag 11 november 2014 15:00
De agendapunten 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.
De raad stelt het voorstel geamendeerd vast (tegen: SP). De fracties van de PvdA en
VSP leggen een stemverklaring af.

Behandeladvies
U heeft de stukken inmiddels ontvangen tegelijk met de begroting 2015. U wordt
geadviseerd dit stuk te betrekken bij de behandeling van de begroting op 11 en 12
november a.s.
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