)e gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 30 juni en 1 juli 2015 ter bespreking van de Kadernota 2016 en
de Agenda voor de Stad,
>nstaterende dat:
•

Duurzaamheid een speerpunt van het college van B & W is voor de periode 2014-2018,

•

In het Opgaveplan Duurzaamheid, Circulaire economie één van de strategische thema's is,

•

Tijdens de door Cirkellab op 10 juni jl. georganiseerde handelsmissie Circulaire Economie bleek dat enkele van de
daar zich presenterende bedrijven, gevestigd in Dordrecht en de regio Drechtsteden, al langere tijd onbeantwoorde
vragen hebben op het terrein van werkgelegenheid en onderwijs,

•

De gemeente Dordrecht nog onvoldoende in beeld heeft welke bedrijven een bijdrage (kunnen) leveren aan
verduurzaming in Dordrecht.

Dverwegende dat:
•

Deze bevindingen niet op zichzelf staan, er meer signalen zijn vanuit de stad,

•

Duurzaamheid kansen biedt bij het versterken van onderwijs (o.a. Duurzaamheidsfabriek) en (de onderkant van) de
arbeidsmarkt, gericht dus op de People-pijler uit de triple-P.

Van mening zijnde dat:
•

Dordrecht belang heeft het versterken van onderwijs en (de onderkant van) de arbeidsmarkt, energietransitie,
afvalmanagement en mobiliteit,

•

Het huidige aanbod om bedrijven tot samenwerking te laten komen, al resultaten heeft opgeleverd maar nog niet
voldoende dekkend blijkt te zijn,

•

De gemeente Dordrecht als 'makelaar en schakelaar' kan fungeren mits bekend is welke vragen er bij bedrijven
leven.

Verzoekt het college:
•

Een inventarisatie op te stellen van alle, in Dordrecht gevestigde bedrijven die in hun primaire bedrijfsproces te
maken hebben met duurzaamheid,

•

Bij alle bovengenoemde bedrijven te inventariseren of er vragen zijn rond onderwijs, arbeidsmarkt, energie, afval
en/of mobiliteit,

•

Vanaf het derde kwartaal 2015 ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen voor een dergelijke inventarisatie,

•

Deze capaciteit binnen de huidige gemeentelijke formatie gezocht wordt dus in personele zin kostenneutraal plaats
vindt,

•

In het derde kwartaal van 2015 de gemeenteraad te rapporteren op welke wijze zij deze motie in uitvoering brengt
en uiterlijk in het tweede kwartaal 2016 rapporteert over de bevindingen zodat bevindingen bij bespreking van de
Kadernota 2017 betrokken worden.

En gaat over tot de orde van de dag

