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Dames en heren,

We gaan weer beginnen! Volgende week starten we de eerste
week na het zomerreces met een agendadeel en de jaarlijkse
zomerbarbecue. Deze donderdagbrief bevat een toelichting op
enkele activiteiten die kort na het zomerreces zijn gepland in het
kader van de Week van de Democratie. Daarnaast graag
nogmaals uw aandacht voor twee aanpassingen in het
vergaderschema voor de tweede helft van het jaar.

Dinsdag 23 augustus
Raadswerkgroep zonne-energie (17:00 uur)
De eerste bijeenkomst van de raadswerkgroep zonne-energie is
vindt plaats op 23 augustus van 17:00 tot uiterlijk 18:00 uur in
vergaderkamer 3, van het Stadskantoor.

Agendadeel (18:00 uur)
Voorafgaand aan de BBQ is er voor de commissies op het
Stadskantoor een kort agendadeel. De nieuwe
behandelvoorstellen worden behandeld en de concept agenda's
voor 30/8, 13/9 en 20/9 vastgesteld.

Zomerbarbecue (19:00 uur)
De zomerbarbecue start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Eventuele speciale wensen voor de maaltijd heeft u
bij aanmelding door kunnen geven aan Jolanda Wuisman. De
barbecue wordt gehouden in Restaurant & Partycentrum het
Wantijpaviljoen.

Week van de democratie
Voorbereidingen Democracity
Deze week ontvangen de raads- en commissieleden een mail
met het verzoek met te werken aan het Democracity-spel in het
stadhuis. Maandag 12 t/m vrijdag 16 september spelen
basisscholen dit spel weer. In de mail vindt u verdere details
terug en kunt u direct reageren.
Op de website van de gemeente worden inwoners op de hoogte
gehouden via www.dordrecht.nl/weekvandedemocratie.

Dinsdag 13 september 2016
Bijeenkomst rekenkamercommissie burgerparticipatie
De rekenkamercommissie Dordrecht is recent gestart met een
onderzoek naar burgerparticipatie Dordrecht. Op dinsdag 13
september, voorafgaand aan de reguliere
commissievergaderingen, vindt een bijeenkomst plaats waarbij
de rekenkamercommissie graag met u de rol van de raad bij de
verschillende vormen van burgerparticipatie wil bespreken. Zie
voor meer informatie de uitnodiging in de bijlage. U kunt zich
opgeven via fm.laqerveld@dordrecht.nl.

Vergaderschema 2016
Aanpassingen tweede helft
Het vergaderschema voor de tweede helft van 2016 is op twee
onderdelen gewijzigd. Bij de besluitvorming over de voorstellen
van de werkgroep nachtelijke raden heeft u besloten dinsdag 15
november te gebruiken voor een extra debatraad in het najaar.
Dit was oorspronkelijk een thema-avond. Deze debatraad begint
op 14:00 uur.
Daarnaast heeft het presidium ingestemd met een extra themaavond op woensdag 23 november. Deze thema-avond staat in
het teken van een bespreking van een drietal rapporten over de
ontwikkeling van de lokale democratie die recent zijn
verschenen. Deze avond start om 20:00 uur. Het aangepaste
schema is bij deze brief gevoegd.

Aan de raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Dordrecht
Betreft: uitnodiging bijeenkomst RKC Dordrecht over burgerparticipatie en de rol van de raad

Dordrecht, 22 juni 2016

Dames en heren,
De Rekenkamercommissie Dordrecht doet in 2016 onderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente
Dordrecht. Daarbij willen we enerzijds de ervaringen van de afgelopen jaren in beeld brengen. Welke
projecten en activiteiten heeft de gemeente Dordrecht in gang gezet? Hoe gaat de gemeente om met
maatschappelijke initiatieven die uit de bevolking zelf voortkomen? In dit onderzoek willen we ook
nadrukkelijk vooruit kijken. Hoe tillen we gezamenlijk - bewoners, gemeenteraad, college,
ambtenaren en RKC - de burgerparticipatie in Dordrecht naar een (nog) hoger niveau? In het
presidium van 21 april jl. hebben wij een korte toelichting gegeven op met name het participatieve
karakter van het onderzoek. In het onderzoek betrekken we graag, nog meer dan voorheen, actief de
raad, de ambtelijke organisatie en burgers van de gemeente Dordrecht.
Op

dinsdag 13 september - voorafgaand aan de adviescommissievergaderingen - willen we graag

de rol van de raad bij de verschillende vormen van burgerparticipatie met u bespreken. Daarbij zullen
we ook de tussentijdse resultaten van het onderzoek presenteren. Verschillende recente studies (o.a.
Universiteit van Tilburg, IMI/Raadslid.Nu) wijzen op het belang van een actieve rol van de raad bij
burgerparticipatie. De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben en u wordt van harte
uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren. In oktober vindt vervolgens nog een grotere
bijeenkomst plaats met bewoners, leden van de raad, het college en ambtenaren; hierover ontvangt
u te zijner tijd bericht. We hopen het rapport dan eind van dit jaar aan u te kunnen aanbieden.
Graag horen we van u of u zult deelnemen aan de bijeenkomst op dinsdag 13 september. De
bijeenkomst vindt plaats van 18.30 tot 19:55 uur op het Stadskantoor (precieze locatie zal nog
worden bekend gemaakt). Voor eten en drinken zal worden gezorgd.
In afwachting van uw reactie,
namens de Rekenkamercommissie Dordrecht

Jeroen Kerseboom
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