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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.
Om te borgen dat veranderopgaven en besparingsvoorstellen zowel financieel als
inhoudelijk worden afgerond hebben we onze voornemens ingebed in de reguliere
P&C-cyclus. Over deze voortgang rapporteren we eind 2017 nog met een laatste
voortgangsbericht.
Naar de toekomst hechten we onverminderd waarde aan het zoeken naar een nieuwe
balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere
samenwerkingspartners. Dit doen we met name ook via het Lange Termijn
Perspectief "Nieuw Dordtse Peil".

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.

Stand van zaken/de feiten
Door middel van dit voortgangsbericht
informeren we u over de stand van zaken
per 24 oktober 2016.

In dit voortgangsbericht gaan we in op de
actuele stand van zaken per
veranderopgave en besparingsvoorstel.
Agenda voor de Stad bestaat uit zeven
veranderopgaven en drie
besparingsvoorstellen. De
veranderopgave cultuur bestaat uit drie
onderdelen (cultuur, RTV Dordrecht en
Bibliotheek).

Veranderopgaven
Agenda voor de Stad
Gesprek met de Stad
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1. Veranderopgave Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
De veranderopgave leefbaarheid en stedelijk beheer bestaat uit vier sporen:
- Toepassen van nieuwe technologieën en innovaties.
- Waardegericht beheer (assetmanagement).
- Verminderen van regeldruk.
- Maximaliseren van gebruikswaarde.

De acties die moeten leiden tot de reeds ingeboekte besparingen zijn in de lijn
belegd. De inhoudelijke plannen per spoor hebben we verwoord op de
programmakaart leefbaarheid en stedelijk beheer. Voor al deze plannen geldt dat we
de voortgang op zowel inhoud als financiën monitoren gedurende het jaar.
2. Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel cultuur)
De beleidsnotitie Cultuureducatie staat 8 november a.s. als hamerstuk op de agenda
van de raad. Zoals we in het vorige voortgangsbericht al schreven vertalen we de
beleidsnotitie naar een programma Cultuureducatie voor de periode 2017-2020. Dit
programma richt zich met name op de binnenschoolse cultuureducatie.

Bij het maken van het programma zoeken we nauwe samenwerking met partners
(schoolbesturen, stichting Cultuureducatie Zuid -Holland -Zuid en culturele
organisaties). Daarbij nemen we het initiatief voor het opstellen van een convenant
waarin we onze gezamenlijke ambities en doelstellingen vastleggen.
3. Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel Bibliotheek)
Op 8 november a.s. staat de notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht als
hamerstuk op de agenda van de raad. Het toekomstscenario is een groeiscenario. De
komende jaren profileert de bibliotheek zich steeds meer als informatiespecialist en
zoekt zij nog meer dan nu de verbinding met haar partners. Met dit toekomstscenario
geeft de bibliotheek ook invulling aan de taakstelling die haar is opgelegd. Deze
taakstelling is structureel C 600.000,-.

De komende jaren wordt het toekomstscenario door de bibliotheek vertaald in een
bedrijfsplan. Realisatie van het toekomstscenario heeft ook gevolgen voor de
huisvesting van de bibliotheek. In de wijken Crabbehof en Stadspolders gaat de
bibliotheek op zoek naar kleinere, goedkopere huisvesting. De uitleenpunten in
Dubbeldam en Sterrenburg worden geschikt gemaakt voor de nieuwe dienstverlening.
Tot slot willen we voor de jaarwisseling onderzoek doen naar (tijdelijke) alternatieven
voor de centrale huisvesting en de gevolgen daarvan. Dit omdat de huidige
huisvesting aan de Groenmarkt niet geschikt is voor het nieuwe concept.
Veranderopgave Cultuur en Media (onderdeel RTV Dordrecht)
RTV Dordrecht heeft een nieuw toekomstplan gepresenteerd. Met het toekomstplan
geeft RTV Dordrecht invulling aan de transitie naar een moderne, publieke
mediaorganisatie. RTV Dordrecht wil de Dordtenaren via drie kanalen (TV, Online,
Radio) richten op de hoogte houden van het lokale nieuws. Belangrijkste
verbeterpunten zijn het gebruik van online media, het cross -mediaal werken en het
verbeteren van de samenwerking met partners.
4.

Het plan is 13 september jl. gepresenteerd aan de commissie Sociale Leefomgeving.
De aanvullende vragen van de commissie hebben we inmiddels ook beantwoord door
middel van een raadsinformatiebrief.
RTV Dordrecht werkt het scenario de komende tijd verder uit. Bij de beoordeling
daarvan gebruiken we ook de uitkomsten van het OCD-onderzoek naar
mediagebruik. De uitkomsten hiervan zijn begin 2017 bekend. Kort daarna begint ook
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de procedure voor een nieuwe uitzendmachtiging. Een besluit hierover wordt
genomen door het Commissariaat voor de Media.
De gemeenteraad informeren we voor de zomer van 2017 over de stand van zaken
met betrekking tot realisatie van de resultaten en doelstellingen.
5. Veranderopgave Sport
De veranderopgave sport vordert volgens planning.

Ten eerste hebben wij de overkoepelende visie op sport in concept staan. Tijdens het
EK Korfbal hebben wij u tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de voortgang in dit
traject. Daarnaast doen wij een voorstel voor een thema-avond in januari. De
sportnota zelf bieden we aansluitend daarop voor besluitvorming aan (verwachting
februari 2017).
Een prominent onderdeel van de visie zijn de sportparken, inclusief sluiting van
sportparken. Bij de kadernota is hiervoor een krediet van C 5,7 miljoen verstrekt. Bij
de begroting is dit krediet bijgesteld naar C 5,5 miljoen. We zijn nu in afwachting van
de conceptplannen en kredietaanvragen van de verenigingen. Zodra wij deze hebben
ontvangen leggen we ze voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt dit
begin 2017.
6. Veranderopgave Gebiedsontwikkeling
In 2016 hebben we een opzet gemaakt voor het maken van een conceptOmgevingsvisie. Het plan van aanpak sluit aan op andere lopende trajecten binnen
Stadsontwikkeling, zoals de Rode Loper. Het maken van een Omgevingsvisie is als
verplichting opgenomen in de Omgevingswet. Op 20 september jl. hebben we u
hierover geïnformeerd tijdens de commissie Fysieke Leefomgeving.

Bj de verdere uitwerking van de opzet voor het maken van een omgevingsvisie
werken we onder meer nauw samen met een werkgroep van gemeenteraadsleden.
Met deze werkgroep plannen we een aantal themabijeenkomsten. De eerste wordt
georganiseerd in november/december a.s. en gaat over de ambities en de dilemma's
van de gemeente Dordrecht bij het opstellen van een omgevingsvisie. Mede op basis
van deze themabijeenkomsten gaan we concreet aan de slag.

Veranderopgave Onderwijshuisvestinq
Met de herijking van het onderwijshuisvestingsbeleid onderzoeken we in een
interactief proces met schoolbesturen en kinderopvang of het haalbaar en
verantwoord is om de uitvoering van de resterende taken van de zorgplicht
(nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting, constructiefouten, vergoeding van schade
als gevolg van bijzondere omstandigheden en OZB) over te dragen aan de Dordtse
schoolbesturen.
7.

De grote meerwaarde van doordecentralisatie is dat schoolbesturen gezamenlijk
oplossingen zoeken omdat zij daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoering van
de taken van de zorgplicht dragen. Door vertrouwen in elkaar en het bundelen van
zowel krachten als financiële middelen kan er in de onderwijshuisvesting meer
gerealiseerd worden dan wanneer de oude systematiek van de verordening wordt
gecontinueerd. Bovendien kan deze samenwerking als katalysator werken op
samenwerkingen op andere vlakken binnen het onderwijs.
In het laatste voortgangsbericht over Agenda voor de Stad schreven we dat we
toewerken naar een eindrapportage over de doordecentralisatie van
Onderwijshuisvesting. Het eindrapport is voor zowel de schoolbesturen als de
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gemeente(raad) het document waarop de definitieve besluitvorming gebaseerd kan
worden. Bij positief besluit breekt de fase van implementatie aan.
We streven ernaar de financiële uitwerkingen met de daarbij behorende
uitgangspunten van doordecentralisatie in het eerste kwartaal van 2017 inzichtelijk te
hebben. Besluitvorming over deze eindrapportages volgt uiterlijk bij de
Kadernota 2018. Wij zijn voornemens om in een tussenstap eind 2016, ter
beeldvorming, de raad nogmaals mee te nemen in de materie.
Veranderopgave Zorq en Ondersteuning
Samen met bewoners, professionals en partners hebben we de afgelopen tijd zes
maatschappelijke opgaven geïdentificeerd en benoemd waar we ons de komende
jaren op willen richten. Met de sociale ontwikkelagenda, een programma waarbinnen
we de zes opgaven bundelen, geven we hier uitvoering aan.
8.

De sociale ontwikkelagenda betreft niet alleen Zorg en Ondersteuning, maar het
sociale domein in brede zin. De sociale ontwikkelagenda is nadrukkelijk niet
alomvattend. Er zijn veel meer opgaven, projecten en acties. De opgaven die we nu
hebben gebundeld onder de noemer sociale ontwikkelagenda hebben allen een flinke
inhoudelijke veranderopgave in zich (die meerdere 'domeinen raakt) én vergen (dus)
kritische reflectie op en waarschijnlijk aanpassing van de rol(len) van ons als lokale
overheid.
Leidende principes van de sociale ontwikkelagenda sluiten nauw aan bij het
gedachtegoed van de agenda van de stad. Bij de inhoud van de ontwikkelagenda
worden raadsleden nauw betrokken. We zien deze veranderopgave vanuit agenda
voor de stad als afgerond. De Sociale ontwikkelagenda zelf loopt tot eind 2017.
9.

Veranderopgave Kleine Subsidies

De omgeving verandert, wij veranderen mee. Waar inwoners ons voorheen
verzochten om initiateven of activiteiten te financieren, verwachten wij nu van hen
dat zij eerst zelf kijken naar alternatieve financieringsbronnen. In plaats van
structurele financiering, willen we meer toe naar incidentele ondersteuning.
Richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in het nieuwe kader kleine subsidies, dat
28 juni jl. is vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels zijn ook de
subsidieaanvragen voor 2017 ingediend. Met uitzondering van evenementen passen
alle aanvragen tot nu binnen de door het college vastgestelde subsidieplafonds. Over
de subsidieaanvragen voor evenementen nemen we later dit jaar een besluit.

Nu alle aanvragen zijn ingediend is ook duidelijk waar (ongewenste) knelpunten
ontstaan. Er zijn drie organisaties die niet passen binnen één van de vier profielen
van het nieuwe kader voor kleine subsidies, maar waarmee we wel een
subsidierelatie aan willen gaan. Het gaat om de Rechtswinkel, het Oranjecomité en
Slachtofferhulp.
Tot slot heeft de raad bij de behandeling van de Kadernota 2016 besloten voor 2016
en 2017 een incidenteel budget beschikbaar te stellen. Op korte termijn komen wij
met voorstellen over de besteding van dit incidentele budget. De voorstellen zijn er
met name op gericht om organisaties die jarenlang subsidie hebben ontvangen naar
de toekomst minder afhankelijk te laten worden van structurele subsidies. Concreet
doen we dit door verenigingen te ondersteunen bij crowdfunding en fondsenwerving,
door een afbouwregeling of door subsidie te verstrekken voor investeringen waarmee
verenigingen hun kosten structureel kunnen verlagen.
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10. Besparingsvoorstel Parkeren
In het vorige voortgangsbericht meldden we dat Dordrecht lid was geworden van de
Coöperatie ParkeerService U.A.. Helaas is deze samenwerking inmiddels beëindigd.

Directe aanleiding hiervoor waren interne problemen bij de Coöperatie ParkeerService
U.A.. Daardoor kan ParkeerService onze afspraken niet nakomen. Concreet gaat het
om afspraken over de meldkamer en de implementatie van de digitalisering. Nog los
van deze problemen constateerden we in de implementatiefase dat de kwaliteit van
ParkeerService op meerdere terreinen lager was dan op voorhand verwacht. Ons
vertrouwen in een goede samenwerking is hierdoor dusdanig beschadigd dat we ons
lidmaatschap hebben beëindigd.
Het beëindigen van de samenwerking heeft geen directe consequenties voor de
continuïteit van de dienstverlening. Parkeerhandhaving en het (digitaal) verlenen van
parkeervergunningen beleggen we vooralsnog in eigen huis, binnen de ambtelijke
organisatie.
Voor de langere termijn onderzoeken we hoe we onze parkeerorganisatie robuuster
kunnen maken en door kunnen gaan met innovaties zoals digitalisering. In ieder
geval gaan we op zoek naar een andere partij die het beheer op afstand van
parkeergarages en pollers kan verzorgen. Uit dit onderzoek moet ook duidelijk
worden hoe we de taakstelling van C 500.000,- kunnen realiseren.
Voor een compleet overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het
besparingsvoorstel parkeren verwijzen we naar de recent verschenen
raadsinformatiebrief.
11. Besparingsvoorstel Marketing
Presenteer een nieuw samenwerkingsmodel waarmee elkaars krachten beter worden
benut. Dat was - kort samengevat - de opdracht die we Dordrecht Marketing en
VVV Zuid -Holland -Zuid eind 2015 hebben gegeven. Dit nieuwe samenwerkingsmodel
had uiterlijk 1 maart jl. gepresenteerd moeten worden.

In het vorige voortgangsbericht meldden we al dat beide organisaties niet tot een
gezamenlijk voorstel kunnen komen. We hebben hierover onze teleurstelling
uitgesproken. Tegelijk hebben we besloten het contract met stichting Regionale
VVV Zuid -Holland -Zuid van stichting Dordrecht Marketing over te nemen. Met ingang
van 2017 sturen we beide organisaties direct aan. Uiterlijk 1 november 2016 dienen
zij hiervoor een vernieuwend plan te presenteren inclusief begroting voor de invulling
van gastheerschap, informatievoorziening en promotie en marketing voor de stad.
Daarbij hebben we als harde eis gesteld dat ze hun plannen en begrotingen op elkaar
af moeten stemmen om dubbelingen te voorkomen.
Op voorhand hebben we specifieke eisen gesteld richting beide organisaties.
VVV Zuid -Holland -Zuid moet haar balie minimaal open stellen op de tijden dat
toeristen de stad bezoeken. Dordrecht Marketing vragen we meer financiering aan te
trekken bij derden. Ook heeft Dordrecht Marketing de opdracht haar plannen af te
stemmen met andere organisaties wiens opdracht deels overlapt met die van hen.
Hierbij denken we onder andere aan stichting DEAL!.
Beide organisaties krijgen maximaal twee jaar de tijd om invulling te geven aan hun
eigen positief en betekenis voor stad en regio. Ondertussen beraden wij ons op een
nieuw samenwerkingsmodel.

Pagina 5/6

Datum
Ons kenmerk

1 november 2016
SBC/1731853

Ad 3. Algehele voortgang en toekomstige invulling Agenda voor de Stad.
We borgen het gedachtegoed achter Agenda voor de stad door onze voornemens
onderdeel te maken van de reguliere P&C Cyclus. In de Begroting 2017 zijn alle
voornemens gekoppeld aan programmakaarten. Op deze manier houden we ook
blijvend aandacht voor de voortgang in het realiseren van de veranderopgaven en
besparingsvoorstellen, zowel op financiën als op inhoud. Over deze voortgang
rapporteren we eind 2017 nog met een laatste voortgangsbericht.
In het vorige voortgangsbericht over Agenda voor de Stad schreven we dat we niet
op onze lauweren rusten. Voor duurzame ontwikkeling van de stad zijn blijvende
investeringen nodig zijn van zowel publieke als private partners. We kunnen én willen
we de stuwende kracht zijn achter deze ontwikkeling en geven deze zoektocht naar
moderne verhoudingen daarom een vervolg, met name ook via het Lange Termijn
Perspectief "Nieuw Dordtse Peil".

Kosten en dekking
Het overzicht van de taakstellingen is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze
raadsinformatiebrief. Dit is een geactualiseerde versie van het overzicht dat is
verstrekt bij de Kadernota 2016. Toegevoegd is een kolom waarin staat in hoeverre
de taakstellingen zijn gerealiseerd.
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
1. Overzicht van de taakstellingen en de mate waarin zij zijn gerealiseerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
Oe secretaris
de burg meester

M.M. van der Kraan
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