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Begrotingsprogramma Bestuur en samenwerking
Betreft
Veiligheid

Voorgesteld besluit
Samenvattend stellen wij u voor:
1.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie over
'veiligheid';
2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbeveling
aan het college met betrekking tot het maximaal aansluiten van de
gemeentelijke website en andere media zodat inwoners via social media
direct een goede ingang kunnen vinden over veiligheid uit te voeren;
3. de aanbeveling met betrekking tot het stellen van kaders voor de input voor
het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan, en daarbij het
gemeentelijk beleid voor integrale veiligheid, ruimtelijk ordeningsplan
(structuurvisie) en milieubeleid te betrekken, alsmede de uitkomsten van
de Deltacommissie en de aanstaande Omgevingswet over te nemen;
4. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om te (laten)
onderzoeken hoe het kan dat - ondanks de grote inspanningen van de
gemeente op het gebied van risicocommunicatie - meer dan de helft van de
inwoners van Dordrecht aangeeft hier het afgelopen jaar niet iets van te
hebben gemerkt.
5. het college van burgemeester en wethouders te vragen of en in hoeverre
het tegemoet wil komen aan de behoefte van 70% van de inwoners aan
meer informatie over risicobronnen in de gemeente.
Samenvatting
De rekenkamercommissie concludeert in haar rapport dat de gemeente Dordrecht
de veiligheidsrisico's in de regio erkent, actief informatie verspreidt en dat de
gemeente (veel) aan risicocommunicatie doet. De meeste door de
rekenkamercommissie geraadpleegde inwoners geven echter aan niet geïnformeerd
te zijn, en één op de vier inwoners beoordeelt de informatie als onvoldoende. De
rekenkamercommissie doet een aantal aanbeveling aan de raad en aan het college.
Inleiding
Ondanks inspanningen van het college en de Veiligheidsregio om de bewoners van
Dordrecht te informeren over veiligheidsrisico's, geeft één op de vier inwoners aan
hier het afgelopen jaar niet iets van te hebben gemerkt. Zeventig procent van de
inwoners geeft aan meer informatie te willen over risicobronnen in de gemeente.
Doelstelling
De rekenkamercommissie wil de gemeenteraad zo goed mogelijk ondersteunen in
haar kaderstellende en controlerende rol op het gebied van veiligheid. Met dit
onderzoek heeft de rekenkamercommissie gekeken naar de verantwoordelijkheid
van de gemeente en de taakinvulling- en rolverdeling in de praktijk tussen
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gemeente en veiligheidsregio op gebied van beleid en de communicatie over
veiligheidsrisico's.
Kosten en dekking
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Communicatie en inclusief beleid
Er is geen sprake van een besluitvormingstraject dat openstaat voor inspraak.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Indien de raad besluit het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te
voeren, stelt het college binnen zes weken na besluitvorming door de raad over de
aanbevelingen een plan van aanpak op over de implementatie van het raadsbesluit.
Bijlagen
- rapport van de rekenkamercommissie 'gaat het goed als het mis gaat' over
veiligheid;
- ontwerp besluit;
De gemeenteraad van Dordrecht,
De griffier,
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de voorzitter,

