DORDRECHT

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

Aan

3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

T 14078

(078) 770 8080
www.dordrecht.n1

F

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
Betreft

3 november 2015
SBC/1512748

Contactpersoon

Alle

3.W. Schuurman

RAADSINFORMATIE inzake voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van

T

Kadernota naar Begroting

E

(078) 770 5027
jw.schuurman@dordrecht.n1

Samenvatting
Door middel van Agenda voor de Stad zoeken we naar een nieuwe balans in
de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere
samenwerkingspartners. Via dit voortgangsbericht rapporteren we over de
voortgang op de inhoudelijke veranderopgaven en besparingsvoorstellen uit
Agenda voor de Stad.
Het traject rondom kleine subsidies hebben we eerder aangemerkt als
besparingsvoorstel. Gelet op het karakter van dit traject - het "resetten" van
onze subsidiesystematiek - kiezen we ervoor dit traject toe te voegen aan de
veranderopgaven.
Inhoudelijke uitwerking van veranderopgaven en besparingsvoorstellen doen we in
nauw overleg met partners (inwoners, ondernemers, maatschappelijk middelenveld)
in de stad. We verwachten deze uitwerking in de eerste helft van volgend jaar, in
aanloop naar de Kadernota 2017, aan u voor te leggen.

Inleiding/Doelstelling
We zoeken naar een nieuwe balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners,
ondernemers en andere samenwerkingspartners. We geloven dat de stad aan kracht
wint wanneer de samenleving en het maatschappelijk middenveld meer positie en
verantwoordelijkheid krijgen, wanneer wij uitgaan van de kracht van de stad,
verbinding zoeken met partners én meer ruimte geven voor particuliere initiatieven.
In een continu proces van vernieuwing geven we de rol van de gemeente vorm voor
de komende jaren.
Kort samengevat is - en blijft - dit voor ons de essentie van Agenda voor de Stad. Na
de besluitvorming over de kadernota is Agenda voor de stad wel een nieuwe fase
ingegaan. Een deel van de veranderopgaven en besparingsvoorstellen is (inhoudelijk
en/of financieel) verwerkt in de Begroting 2016. Deze onderdelen zijn - na
vaststelling van de begroting door de gemeenteraad - afgerond.

Andere veranderopgaven en besparingsvoorstellen zijn nog in bewerking. We hebben
besloten om ons in 2016 te concentreren op deze bestaande veranderopgaven en
besparingsvoorstellen. Deze werken we nadrukkelijk mét onze partners uit. Als zich
nieuwe vraagstukken aandoen, maken we per vraagstuk de afweging of deze
geschikt zijn om toe te voegen aan Agenda voor de Stad.

Stand van zaken/de feiten
Door middel van dit voortgangsbericht informeren we u over de stand van zaken per
27 oktober 2015.
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In dit voortgangsbericht gaan we in op:
1. besparingsvoorstellen waarover we via de reguliere cyclus gaan rapporteren;
2. het toevoegen van het traject rondom "Kleine Subsidies" aan de
veranderopgaven;
3. de stand van zaken voor de veranderopgaven en besparingsvoorstellen;
4. een slotbeschouwing over de algehele voortgang.
Ad 1. Besparingsvoorstel waarover we via de reguliere cyclus gaan rapporteren
Een deel van de besparingsvoorstellen is conform besluitvorming bij de kadernota
verwerkt in de begroting. Het gaat hierbij met name om voorstellen die bij de
Kadernota zijn aangemerkt als "categorie 1": voorstellen die geen nadere uitwerking
meer nodig hebben, maar gereed zijn voor besluitvorming.
Voor planvorming en/ of verantwoording op deze thema's gaan we vanaf dit moment
weer gebruik maken van de reguliere beleidscyclus. De koppeling met Agenda voor
de Stad laten we los. Dit doen we om binnen Agenda voor de Stad focus te houden
op de vraagstukken waarbij sprake is van een rolverschuiving tussen ons als
gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld.
Over de volgende besparingsvoorstellen rapporteren we in het vervolg via de
reguliere beleidscyclus:
1. Besparingsvoorstel Leerlingen vervoer
De regionale aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en de oorspronkelijke
taakstelling van C 225.000,- is ingeboekt. In het najaar wordt duidelijk in
hoeverre verder kostenbesparingen mogelijk dan wel aanvullende middelen nodig
zijn. Indien nodig doen wij hiervoor afzonderlijke voorstellen.
2.

Besparingsvoorstel Bestuur en Samenwerking
De besluiten die bij de Kadernota zijn genomen hebben we verwerkt in de
Begroting 2016 en/ of worden verwerkt via een separate begrotingswijziging.

3.

Besparingsvoorstel Verbonden partijen
Aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, Veiligheidsregio ZHZ en
Omgevingsdienst ZHZ is een aanvullende taakstelling van 2,0% opgelegd. De
komende maanden wordt duidelijk in hoeverre deze taakstellingen haalbaar zijn
c.q. hoe deze worden verwerkt in de begroting van de gemeenschappelijke
regelingen. De meest actuele stand is opgenomen in de paragraaf verbonden
partijen. Over toekomstige ontwikkelingen rapporteren we via de reguliere
P&C Cyclus.

4.

Besparingsvoorstel Actualiseren SI
De besluiten die bij de kadernota zijn genomen, zijn verwerkt in de
Begroting 2016.

Tot slot rapporteren we in het vervolg op een andere manier over het
Besparingsvoorstel Promotie, evenementen, programmering. (Kleine) subsidies voor
promotie, evenementen en programmering maken we onderdeel van het totaaltraject
voor kleine subsidies.
Ten aanzien van de taakstelling voor promotie, evenementen en programmering
bleek sprake van een dubbeltelling. Deze taakstelling is namelijk ook onderdeel van
het besparingsvoorstel kleine subsidies. Daarom stellen we via de Begroting 2016
voor deze taakstelling te schrappen.
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Ad 2. Kleine subsidies: geen besparingsvoorstel maar een veranderopgave
Het onderdeel Kleine Subsidies brengen we onder bij de veranderopgaven.
Begin 2015 hebben we een onderscheid gemaakt tussen veranderopgaven en
besparingsvoorstellen. Voor de besparingsvoorstellen hebben we als definitie
gehanteerd dat deze uitgaan van een minder ingrijpende rolwijziging van de
gemeente.
Deze omschrijving past wat ons betreft niet (meer) bij de opgave die we hebben op
het gebied van Kleine Subsidies. De definitie die we gaven voor veranderopgaven
past hier veel beter bij: "het gaat om grote, meerjarige bewegingen, waarvoor we in
2015 de eerste aanzet doen. Dat doen we nadrukkelijk nnét onze partners."
We zijn namelijk van plan onze subsidiesystematiek te "resetten", waarbij we:
meer mogelijk -maker dan hoofdfinancier willen zijn;
veel waarde hechten aan het draagvlak dat er in de stad is voor initiatieven;
(bijzondere) verbindingen, innovatie en vernieuwing willen belonen.
Vanwege deze insteek vindt u het traject rondom Kleine Subsidies vanaf nu onder de
veranderopgaven.
Ad 3. Stand van zaken op veranderopgaven en besparingsvoorstellen
Wanneer we de

besparingsvoorstellen
die zijn afgerond (zie
hierboven) buiten
beschouwing laten,
bestaat Agenda voor de
Stad uit zeven
veranderopgaven en
drie besparingsvoorstellen. De
veranderopgave cultuur
bestaat uit drie
onderdelen (cultuur,

Veranderopgaven
Agenda

voor de

stad

MIRCIPECHT

RTV Dordrecht en

Bibliotheek). Hieronder
vindt u voor deze
veranderopgaven de
stand van zaken.

1. Veranderopgave Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

De veranderopgave Leefbaarheid en Stedelijk Beheer bestaat uit vier sporen. Die
sporen zijn: toepassen van nieuwe technologieën en innovaties, waardegericht
beheer, verminderen van regeldruk en maximaliseren van gebruikswaarde.
Op het spoor nieuwe technologieën en innovaties hebben we besloten begin 2016 een
vervolg te geven aan netwerkbijeenkomsten voor bedrijven, maatschappelijk
middenveld en bewonersgroepen. We willen hiermee tot een gezamenlijke agenda
komen. Daarbij maken we gebruik van de uitkomsten van de bedrijfsbezoeken en
gesprekken met bewoners, eerder dit jaar.
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Over voortgang op de sporen waardegericht beheer (assetmanagement) en
maximaliseren van gebruikswaarde hebben we dit najaar presentaties gegeven aan
de Raadscommissie Fysiek. Beide sporen werken we de komende maanden verder
uit. Voor het maximaliseren van gebruikswaarde doen we dat door de inzet van Dordt
aan Zet (Placemaking). We starten met drie pilots op het Vrieseplein, Damplein en
een locatie in gebied West.
Tot slot onderzoeken we hoe we het proces van kapvergunningen efficiënter en
effectiever in kunnen richten om regeldruk te verminderen.
2.

Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel cultuur)

We hebben de besparing van C 200.000,- op diverse posten binnen de
cultuurbegroting verwerkt in de Begroting 2016. Verdere uitwerking van
besluitvorming bij de kadernota doen we op twee sporen. Het eerste spoor betreft
een herstelplan voor ToBe. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met voorstel
dat we hierover hebben gedaan. De komende periode geven we nader invulling aan
de taakstelling die met ingang van 2018 in de begroting is verwerkt.
De taakstelling voor ToBe hangt samen met het tweede spoor binnen de
veranderopgave Cultuur: het herstelplan voor het Energiehuis. Op 3 november jl.
hebben we besloten hiervoor een voorstel te doen aan de gemeenteraad.
Dit voorstel leggen we separaat aan u voor.
3.

Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel Bibliotheek)

Samen met de Bibliotheek onderzoeken we hoe de Bibliotheek van de toekomst eruit
ziet. Hiertoe hebben we een opdrachtformulering bepaald. Deze luidt: "ontwikkel
vanuit de behoeften uit de stad, partners en inwoners scenario's die leiden tot een
andere, toekomstbestendige, rol van de bibliotheek." Inmiddels hebben we
- gemeente en Bibliotheek - gezamenlijk een projectleider aangesteld. In november
raadplegen we partners in de stad. We streven ernaar om begin 2016 een aantal
inhoudelijke scenario's voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel RTV Dordrecht)
We zijn met RTV Dordrecht in overleg over diverse scenario's om de besparing van

C 100.000,- te realiseren. RTV Dordrecht heeft de voorkeur om - binnen de kaders
van de Mediawet - te transformeren naar een mediabedrijf. Ze zetten tegelijkertijd in
op het realiseren van besparingen en het genereren van inkomsten door beter in te
spelen op veranderend mediaconsumptiegedrag. RTV Dordrecht werkt dit scenario de
komende maanden verder uit. We verwachten in de eerste helft van 2016 een besluit
te nemen over dit uitgewerkte scenario.
5.

Veranderopgave Sport

De veranderopgave sport bestaat uit vier sporen: sportparken, maatschappelijke
waarde van sport, economische waarde van sport en quick wins. Daarnaast werken
we aan een overkoepelende visie op sport, heroverwegen we de gemeentelijke rol en
komen de relaties met partners aan bod. De eerder gecommuniceerde sporen
'beheer' en 'nieuwe coalities' zijn opgegaan in dit onderdeel.
Ten aanzien van de sportparken is bij de kadernota een deelbesluit genomen over de
sluiting van de sportparken Corridors en Patersweg, de verplaatsing van voetbalvereniging Dubbeldam en de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging
Oranje -Wit. Dit besluit werken we samen met de betrokkenen verenigingen uit.
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De quick wins zijn of worden op dit moment geïmplementeerd en leiden met ingang
van 2016 tot een besparing. Daar waar nodig (samenwerking aangepast sporten en
sportraad) doen we in het eerste kwartaal van 2016 voorstellen.
Met betrekking tot de overkoepelende visie op sport gaan we in november en
december in gesprek met lokale en landelijke partners. Met hen voeren we een open
discussie over de toekomst van sport in Dordrecht. De uitkomsten vertalen we naar
een visie op sport. Deze leggen we in het eerste kwartaal van volgend jaar voor ter
besluitvorming.
We praten niet alleen, maar doen ook. Zo gaan we, in het maatschappelijke spoor,
aan de slag met een pilot om de sportbehoefte hernieuwd te voorzien van passend
aanbod van bestaande of nieuwe partners. Deze pilot doen we in Dordrecht -Oost. In
het economische spoor zoeken we de samenwerking met onder andere het
bedrijfsleven en de (top)sportevenementen vanaf 2016 in te zetten rond de
stadsthema's water, werk en innovatie.
6.

Veranderopgave Gebiedsontwikkeling

Wat onze rol is bij (ruimtelijke) ontwikkelingen in een bepaald gebied, bepalen we
aan de hand van onze investeringsstrategie. Deze investeringsstrategie hebben we
opgesteld en besproken met investeerders. De investeringsstrategie is één van de
instrumenten die we inzetten in het fysiek domein.
Ons totale instrumentarium en deze wijze waarop we dit inzetten maken we
onderdeel van een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij kijken we kritisch naar nut en
noodzaak van ons huidig beleid en regelgeving. Waar mogelijk doen we voorstellen
deze te schrappen.
De huidige structuurvisie vormt de basis voor de Omgevingsvisie. In de
Omgevingsvisie wordt daarom met name beschreven wat onze ambities en
doelstellingen voor het fysieke domein zijn. Ons instrumentarium is hiervan een
afgeleide.

De Omgevingsvisie werken we uit in beknopte gebiedsvisies en inhoudelijke
programma's. Ook het nieuwe Mobiliteitsplan moet naadloos passen in de opzet met
inhoudelijke programma's.
7.

Veranderopgave Onderwijshuisvesting

In nauw overleg met schoolbesturen, kinderdagverblijf- en peuterspeelzaalorganisaties werken we aan plannen voor doordecentralisatie op het gebied van
Onderwijshuisvesting. Schoolbesturen van het Primair Onderwijs (PO) en Speciaal
Onderwijs (SO) hebben ingestemd met verdere uitwerking van een
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. De schoolbesturen voor Voortgezet
Onderwijs (VO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebben aangegeven eerst
een gedetailleerde financiële uitwerking te willen maken voordat zij instemmen met
de intentieverklaring.
Verder informeren we de raad wanneer de intentieverklaring door PO/SO is
ondertekend. Daarbij willen we de essenties van een doordecentralisatie, van de
business case en de benodigde achtergronden met de raad delen. Dit doen we onder
meer door middel van een informatiebijeenkomst in november.
De financiële uitwerking willen we in het voorjaar van 2016 gereed hebben.
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Veranderopgave Zorg en Ondersteuning
Om de zorg te vernieuwen en informele zorg te stimuleren zijn we gestart met het
uitwerken van een sociale ontwikkelagenda. Deze sociale ontwikkelagenda brengt
samenhang en overzicht in de brede transformatie in het sociaal domein. Deze zetten
we op dit moment gezamenlijk in vanuit de domeinen Zorg & Ondersteuning, Jeugd
en Werk. We benoemen de vijf belangrijkste opgaven in de leefwereld van bewoners.
Deze opgaven scherpen we verder aan in het gesprek met bewoners, partners en
gemeenteraad.

8.

Ten aanzien van het doorlichten van ketens en doelgroepen (een toezegging uit het
voortgangsbericht dat bij de kadernota is aangeboden) kiezen we bij nader inzien
voor een andere aanpak. We doen deze doorlichting in het programma
zorgvernieuwing. Dit programma is een alliantie tussen ons, zorgverzekeraars en
zorgaanbieders. De doorlichting concentreert zich in eerste instantie op de geestelijke
gezondheidszorg en kwetsbare ouderen (dementie). Concrete resultaten verwachten
we in het voorjaar van 2016.
Veranderopgave Kleine Subsidies
De veranderopgave Kleine Subsidies bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor betreft
de beëindiging van de huidige subsidies. Alle subsidieontvangers zijn op de hoogte
gebracht van het raadsbesluit om alle kleine subsidies met ingang van 2017 te
beëindigen. Op dit moment doorlopen we de formele afhandelingsprocedure.
9.

Het tweede spoor is de ontwikkeling van een nieuw subsidiekader. We hebben
hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van vier
inhoudelijke profielen (cultuur en evenementen, jeugd, zorg en ondersteuning,
wijkwensen). Per profiel ontwikkelen we nieuwe criteria voor subsidieverstrekking.
We betrekken onze partners in de stad bij het ontwikkelen van deze criteria.
In de Begroting 2016 stellen we u voor om een gedeelte van de structurele voordelen
uit de septembercirculaire in te zetten ten behoeve van het nieuwe subsidiefonds.
Daardoor is de taakstelling voor 2017 C 264.000,-, vanaf 2018 is deze C 514.000,-.
Structureel is vanaf 2018 een (beïnvloedbaar) bedrag van C 850.000,- beschikbaar
voor kleine subsidies.
We spreken bewust over een beïnvloedbaar bedrag van C 850.000,-. Het totaal aan
kleine subsidies is namelijk groter. We verstrekken ook kleine subsidies uit
geoormerkte rijksgelden en middelen die we als centrumgemeente ontvangen. In
totaal gaat het jaarlijks om een bedrag van ongeveer C 800.000,-. Deze laten we in
de veranderopgave kleine subsidies buiten beschouwing.

10. Besparingsvoorstel Parkeren
We onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking met de Coöperatie
ParkeerService (CPS). In eerste instantie richten we ons op digitalisering van de
parkeerketen en het verlenen van parkeerrechten. De Coöperatie ParkeerService stelt
hiervoor zelf een implementatieplan op. Het definitieve besluit om toe te treden tot
de Coöperatie ParkeerService nemen we zodra de wensen- en bedenkingenprocedure
is afgerond. Naar verwachting is dit begin november.
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11. Besparingsvoorstel Marketing
Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holand-Zuid hebben onder onze regie modellen
voor samenwerking onderzocht. Daarbij hebben we onder andere naar formele
afspraken, de huidige samenwerking tussen de organisaties en de financiële
huishouding van beide organisaties gekeken. Uiteindelijke doel is dat beide
organisaties elkaars kracht beter benutten en daarmee effectiever worden in het
bereiken van de doelstellingen die we als stad hebben.
Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we beide organisaties de opdracht
gegeven om uiterlijk 1 maart 2016 een samenwerkingsmodel te presenteren.
Randvoorwaarden zijn één aanspreekpunt, één opdrachtnemer en één
bestuursmodel. Besluitvorming over dit samenwerkingsmodel verwachten we in het
voorjaar van 2016, in ieder geval voorafgaand aan behandeling van de
Kadernota 2017.

12. Besparingsvoorstel Vastgoed
De gemeenteraad heeft op 16 juni de startnotitie voor de Vastgoed nota 2015 - 2018
vastgesteld. Hierin beschrijven we het huidige (ongeschreven) vastgoedbeleid,
verwoorden we (nieuwe) strategische doelstellingen en beschrijven we de benodigde
(organisatorische) randvoorwaarden. Eén van de uitgangspunten hierin is dat we een
deel van het vastgoed afstoten omdat dit niet tot onze kernportefeuille behoort.
Daarmee bedoelen we dat er geen relatie is tussen het vastgoed dat we bezitten en
de beleidsdoelstellingen die we nastreven. We nemen eind december een besluit over
de nieuwe vastgoednota.

Ad 4. Slotbeschouwing
Aan het eind van dit voortgangsbericht maken we de balans op over de totale
voortgang op Agenda voor de Stad.
We zijn tevreden met de voortgang die we boeken in onze zoektocht naar een nieuwe
balans tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.
De uitwerking van besluiten die bij de Kadernota zijn genomen, is in volle gang. We
beseffen ons dat de besluiten die we, gedurende dit traject, nemen hun weerslag
hebben op de samenleving. We hechten mede daarom veel waarde aan nauwe
samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners in de stad. Op de
individuele trajecten blijven we actief zoeken naar mogelijkheden om het gesprek
met de stad zo open mogelijk te voeren.
Voor veel veranderopgaven en besparingsvoorstellen verwachten we besluitvorming
verwachten we in aanloop naar de Kadernota 2017. Tussentijds rapporteren we de
gemeenteraad minstens één keer.

Kosten en dekking
De financiële taakstellingen zijn - met uitzondering van de veranderopgave "kleine
subsidies" en het besparingsvoorstel "promotie, evenementen en programmering" ongewijzigd ten opzichte van het overzicht dat bij de Kadernota 2016 is verstrekt
(voortgangsbericht Stap 5 Agenda voor de Stad - Besluitvorming domeinen en
besparingsvoorstellen Kadernota 2016, pagina 13).
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Ten aanzien van de veranderopgave "kleine subsidies" stellen we in de
Begroting 2016 voor de taakstelling structureel met C 250.000,- te verlagen. Ook
stellen we voor de taakstelling van C 100.000,- op het besparingsvoorstel "promotie,
evenementen en programmering" te schrappen omdat hier sprake was van een
dubbeltelling met de taakstelling op het budget voor kleine subsidies.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Bovenstaand rapporteren we per veranderopgave en besparingsvoorstel hoe we
partners in de stad betrekken bij de verdere uitwerking.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Iedere veranderopgave en besparingsvoorstel kent een eigen planning. De
belangrijkste mijlpalen zijn benoemd onder het kopje stand van zaken/de feiten.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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