Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 29 november 2016
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Mous (voorzitter) en Lagerveld
(commissiegriffier) en de heren Bronkhorst, Soy, Staat, Van de Burgt, Puik,
Tutopoly en Burggraaf. Vanuit het college zijn aanwezig mw. Reynvaan (eerste
deel), dhr. Sleeking (tweede deel) en dhr. Mos (aan het eind).
De voorzitter koppelt terug hetgeen eerder deze avond tijdens de voorbespreking
over de thema-avond (acquisitie) op 13 december a.s. is afgesproken. Het thema
circulaire economie zal een ander moment (aparte thema-avond) aan bod
komen.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 23 november 2016
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING
4

Vaststellen Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City
(1830603)
Besluit
Mw. Smit vanuit de ambtelijke organisatie geeft een boeiende presentatie over
(de voortgang) van Smart City.
De meeste commissieleden geven aan dat doorgegaan kan worden op de
ingeslagen weg. Er moet daarbij ruimte zijn voor experimenten. Opgemerkt wordt
dat niet elk initiatief hoeft te slagen, maar dat het ook een leermoment kan zijn.
Welke rollen de gemeente op zich kan nemen, hangt er vanaf. De ene keer kan
het een verbindende rol zijn en de andere keer een aanjagende rol etc.
Belangrijk daarbij wordt genoemd de communicatie met de gebruikers;
de inwoners van Dordrecht, bedrijven en raadsleden. De commissie geeft aan
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dat de koppeling met werkgelegenheid voorrang moet hebben (kan in de vorm
van vrijwilligerswerk zijn). Het voorbeeld van Eindhoven wordt ook genoemd
('smart citizenship'). De wethouder benadrukt dat het gaat om initiatieven vanuit
de stad (onderwijsinstellingen, inwoners en bedrijven) want dat is de essentie
van deze regeling. De meeste commissieleden geven aan benieuwd te zijn naar
de resultaten in 2017. De wethouder zegt toe in het derde kwartaal van 2017 met
een verslag te komen over de stand van zaken.
De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 20 december a.s.
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Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe (1798687)
Besluit
De commissie geeft aan het onacceptabel te vinden dat twee sleutelfiguren niet
hebben meegewerkt aan het onderzoek. Het CDA merkt o.a. op dat de
vergoeding is gestegen maar in 2012-2013 was er al een tekort. Als je een
grotere verantwoordelijkheid krijgt en je krijgt er ook voor betaald dat moet je ook
meewerken. D66 geeft o.a. aan dat dit weer nieuwe informatie is t.a.v. de
vergoeding. Verder vindt zij dat het college de vraag niet goed heeft begrepen
door als reactie te geven dat er geen aanleiding is te reageren op dit onderzoek.
D66 verwacht namelijk wel een reactie van het college. De SP geeft o.a. aan
dat zij moeite heeft dat de namen van de bestuurders geanonimiseerd worden
weergeven en vindt dat de vraag waar het nu echt is misgegaan niet aan de orde
komt. Daarnaast zegt de SP dat ToBe een ANBI status heeft en hiermee de
verplichting heeft om haar jaarverslagen openbaar, bijv. op haar website te
publiceren. GL vindt o.a. dat er ook gekeken moet worden naar wat wij hier zelf
van leren. CU/SGP merkt o.a. op dat zij het goed vindt te lezen dat er geen
zelfverrijking is geconstateerd maar had meer professionaliteit van de
bestuurders verwacht. BVD geeft o.a. aan dat de moeilijkheid zit in
subsidierelaties en vraagt zich af hoe we om gaan met instellingen waar we
subsidies aan verstrekken. Bij een verbonden partij heb je er iets meer grip op.
De PvdA vraagt zich o.a. af hoe dit kon gebeuren terwijl er diverse controle
instanties waren. De VVD merkt o.a. op dat diverse alarmbellen waren afgegaan
(zoals dat er slechte management informatie was en veel wisselingen van de
wacht). De wijze van governance is bij de nieuwe stichting beter geborgd en
wethouder Sleeking geeft aan dat de commissie in het voorjaar van 2017 een
meerjarenbeleidsplan van de Stichting Cultuureducatie zal ontvangen. De
commissie besluit de algemene subsidieverordening te laten bekijken op
organisatie, (financiële) administratie en verwantwoording, en hierin de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport mee te nemen. Doel is het waarborgen
van continuïteit van organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft
en wantoestanden in de toekomst voorkomen. Wethouder Mos zegt toe in januari
2017 met een RIB te komen waarin dit aan de orde zal komen.
De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 20 december a.s. De voorzitter merkt nog op dat o.a. naar
de ondertekening van het raadsvoorstel zal worden gekeken en hierop zal het
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raadsvoorstel zo nodig nog worden aangepast.

6

Inzichten Debat.nl
Besluit
De commissie bespreekt de 5 uitdagingen en aanbevelingen voor de
commissievergaderingen gemeente Dordrecht van Debat.nl.
De commissie spreekt het volgende af:
- commissieleden bereiden vooraf de stukken zodanig voor dat alle technische
vragen vooraf aan de wethouder zijn gesteld.
- De wethouder mag bij aanvang iets toevoegen als hij/zij een mededeling
heeft zodat het debat goed kan verlopen. Vervolgens neemt de wethouder enige
afstand van de discussie (aanbeveling 4). Aan het eind van het debat kan de
wethouder nog openstaande (politieke) vragen beantwoorden.
- Iedere maand (start nieuwe vergadercyclus) zal de commissiegriffier aangeven
wat de concentratie van de maand zal zijn (een van 5 de uitdagingen). De
commissievoorzitter(s) zullen die maand hierop letten/sturen. Na 5 maanden (5
vergadercycli) zijn alle uitdagingen aan bod gekomen.
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Rondvraag
Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

Sluiting
Besluit
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De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.
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