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Afschrift:

Geachte leden van de gemeenteraad van Dordrecht,

Aan het begin van het nieuwe politieke seizoen wil ik u vanuit mijn rol als
voorzitter van de raad uitnodigen om mee te werken aan een vruchtbaar en
respectvol samenspel binnen de raad en tussen het college en de raad. Ik denk dat

u het met mij eens bent, dat dit naar aanleiding van de dynamiek in de laatste
raadsvergadering wenselijk is. De Werkgroep Samenspel was reeds in het leven
geroepen om de verhoudingen tussen de gemeenteraad, het college en de
ambtelijke organisatie te bevorderen. Deze werkgroep dient mijns inziens nieuw
leven te worden ingeblazen. Vanuit het college is wethouder Reynvaan bereid als
voorzitter van deze werkgroep te functioneren. Ik wil aan het begin van het
politieke seizoen de werkgroep graag uitnodigen voor een startbijeenkomst en
afspraken maken hoe we dit gezamenlijk een impuls geven. De uitkomsten van de
Quick Scan Lokaal Bestuur staan ook op de planning voor behandeling. Er is reeds
een bijeenkomst gepland. Ik zie uit naar een vruchtbare bespreking.
Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om de volgende mededeling te doen.

De plek in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) die wethouder
van der Burgt nu inneemt bij de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) wordt vanaf
heden ingenomen door wethouder van der Linden. Dit is voortgekomen uit een
interne evaluatie van het college, waarbij de aspecten logische verbindingen
binnen portefeuilles en evenwichtige verdeling van de werklast de doorslag hebben
gegeven. Het college heeft tevens besloten de woordvoering over DG&J in de
gemeenteraad van Dordrecht vanaf heden te beleggen bij wethouder van der
Linden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

rgemeester

' Vanuit de raad zitten de leden Kruger, Kuhlemeier-Booij, Pols, Tiebosch, Van Verk en het
commissielid Boersma in de werkgroep. De gemeentesecretaris is ook lid van de werkgroep.
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