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Geconsolideerde tekst van de regeling
Het College van Burgemeester ©n Wethouders v i n Dordrecht;
Gelezen het voorstel van de Gemeentesecretaris van 10 juni 2003;
Overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen met betrekking tot de inrichting en
het functioneren van de ambtelijke organisatie;
Gelet op artikel 160, eerste lid onder o en artikel 103, tweede lid van de Gemeentewet;
Besluit:
Vast te stellen de
Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Hoofdstuk 1

Structuur van de ambtelijke organisatie

Paragraaf I: definities
Artikel 1
Begripsomschrijving
In deze regels wordt verstaan onder
Organisatieonderdeel dat is belast met de ontwikkeling en
Sector:
uitvoering van beleid op daartoe door het College
vastgestelde werkterreinen, onder leiding van een directeur
die functioneert als Integraal Manager»
Organisatieonderdeel dat is belast met de ontwikkeling en
Bedrijf:
uitvoering van beleid op daartoe door het College
vastgestelde werkterreinen, waarbij ten opzichte van een
sector over het algemeen sprake zal zijn van minder
intensieve politieke sturing, onder leiding van een directeur
die functioneert als Integraal Manager.
Onderwerp dat door het College is benoemd tot bestuurlijk
Programma:
speerpunt van beleid en waarvan de realisatie wordt
opgedragen aan een Programmamanager onder
verantwoordelijkheid van een programmadirecteur als
integraal manager
De Programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie
Programmamanager:
van het hem toegewezen Programma.
Manager die integraal verantwoordelijk is voor de
Directeur:
bedrijfsvoering en de resultaten van zijn sector, bedrijf of
Programma, binnen de kaders van het door het bevoegd
gezag vastgestelde beleid.
Het geheel van regels, richtlijnen en afspraken waarbinnen de
Managementkaders:
Directeur invulling geeft aan Integraal Management.
Het College:
Het College van Burgemeester en Wethouders alsmede de
Burgemeester voor zover het zijn autonome taken betreft.
De GemeentesecretarisDe gemeentesecretaris als bedoeld in artikel 100 van de
Gemeentewet.
Directieraad:
Ambtelijk orgaan dat het College adviseert en de ambtelijke
organisatie aanstuurt.

Paragraaf II: ambtelijke organisatie*
Artikel 2
Indeling van de ambtelijke organisatie
1. Er is een ambtelijke organisatie voor de ondersteuning van het College bij de uitoefening
van zijn taken,
2, De Gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie,
3. De Gemeentesecretaris wordt bijgestaan door de leden van de Directieraad.
4, De ambtelijke organisatie is ingedeeld in organisatorische eenheden, te weten sectoren,
bedrijven en staf eenheden*
De
1,
2,
3,

Artikel 3
Directieraad
Er is een Directieraad, De Directieraad bestaat uit de Gemeentesecretaris en directeuren,
De Gemeentesecretaris is voorzitter van de Directieraad.
De Directieraad streeft bij zijn besluitvorming naar consensus. Als er geen consensus
wordt bereikt, beslist de voorzitter.

Artikel 4
Sectoren
1, De sectoren zijn ingericht als resultaat verantwoordelijke organisatieonderdelen.
2, De volgende sectoren zijn ingesteld:
• Cultuur (CBK)
• Maatschappelijke Ontwikkeling
» Publleksdiensten
• Stadsontwikkeling
• Stadsbeheer
• Stadsbestuurscentrum
In de bijlagen 2 tot en met 7 zijn per sector haar interne organisatiestructuur en haar
taken beschreven.
3, Aan het hoofd van iedere sector staat een Directeur,
Artikel 5
Bedrijven
1. De bedrijven zijn ingericht als resultaat verantwoordelijk organisatieonderdelen.
2. De volgende bedrijven zijn Ingesteld*
•
Essenhof
•
Sportbedrijf
•
Vastgoedbedrijf
•
Weizigt NMC
•
Projectmanagement
•
Musea
•
Schouwburg Kunstmin
•
Erfgoedcentrum DiEP

3.

In bijlagen 8 tot en met 15 zijn per bedrijf haar Interne organisatiestructuur en haar
taken beschreven.
Aan het hoofd van leder bedrijf staat een Directeur.

Zie bijlage 1 voor een organogram.

Artikel 6
Programma's
1. De volgende programma's worden Ingesteld:
•
Programma binnenstad
•
Programma impuls*
In bijlage 16 is voor Programma's haar interne organisatiestructuur en haar taken
beschreven,
2, Elk programma wordt aangestuurd door een programmamanager
Hoofdstuk 2

De ambtelijke organisatie Irt relatie tot de bestuursorganen

Paragraaf I: Relaties
Artikel 7
Het College en de ambtelijke top
1. Het College benoemt de Gemeentesecretaris.
Het College benoemt de Directeuren op voordracht van de Gemeentesecretaris,
2, Het College stuurt de Directeuren rechtstreeks aan op de inhoud van beleid (functionele
aansturing).
Artikel 8
De Gemeentesecretaris en de Directeuren
1, De Gemeentesecretaris Is hiërarchisch geplaatst boven de Directeuren en de
Coördinerend - of Programmadirecteuren,
2, De Gemeentesecretaris is de schakel tussen het College en de ambtelijke organisatie.
Uit dien hoofde richt hij zich met name op de bedrijfsvoering en het bevorderen van
afstemming van beleid en van samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren daarvan.
3, Binnen de Directieraad wordt een portefeuilleverdeling gemaakt.
Artikel 9
Vervanging secretaris
Bij afweiigheid van de Gemeentesecretaris wordt met betrekking tot zijn formele
bevoegdheden zijn ambt waargenomen door de Ioco-gemeentesecretaris{sen)# die daartoe
zijn aangewezen door het College,

Paragraaf II: Overlegvormen
Artikel 10
Bestuurlijk overleg
Er is periodiek overleg tussen het College en de Directieraad, Doel van dit overleg is het
bespreken van:

a,
b,
c,
d,
e,

De strategie
Het meerjarenbeleid
De ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie
De bedrijfsvoering
De sturingscyclus,
Artikel 11

Overlegorganen
1.

2.

De Directieraad kan met het oog op de goede uitoefening van zijn functie overleg- of
adviesorganen instellen. Deze overleg- of adviesorganen hebben tot doel het bespreken,
coördineren en afstemmen van beleidsvoorstellen en het adviseren van de Directieraad
over sector-, bedrijf s- of programma overstijgende kwesties.
De Directieraad kan besluiten dat een voorstel eerst in een overleg- of adviesorgaan
moet worden besproken of om advies daaraan moet worden voorgelegd, voordat dit aan
de Directieraad wordt voorgelegd.

Hoofdstuk 3

Taken en werkwijze

Paragraaf I: Taken
Artikel 12
Taken van het College
1. Het College stuurt de ambtelijke organisatie collegiaal aan.
2. Het College stelt Programma's vast en besluit over de beëindiging van Programma's,
3. Portefeuillehouders sturen namens het College Directeuren aan ten aanzien van
beleidsinhoudelijke zaken die tot hun portefeuille behoren. De portefeuillehouder beslist
dan wel de gezamenlijk betrokken portefeuillehouders beslissen of, zo nodig, het College
beslist over verschillen van inzicht tussen de Directeuren over beleidsinhoudelijke
vraagstukken.

Artikel 13
Taken van die Gemeentesecretaris
1. De Gemeentesecretaris ondersteunt het College bij en adviseert over de uitvoering van
zijn taken,
2, De Gemeentesecretaris draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen van en
voor de ambtelijke ondersteuning aan het College.
3. De Gemeentesecretaris voorziet in de wijze waarop ambtelijke ondersteuning wordt
verleend aan commissies, ingesteld door het College.
4. De Gemeentesecretaris draagt zorg voor de informatieverstrekking vanuit het College
aan de raad.
5, De Gemeentesecretaris voert overleg met de griffier over de wijze waarop ambtelijke
ondersteuning aan gemeenteraadsleden wordt verleend.
6, De Gemeentesecretaris betrekt het College bij belangrijke organisatievraagstukken.

Artikel 14
Taken van de Directieraad
1.

2,

De hoofdtaken van de Directieraad zijn*
• De ondersteuning en advisering van het College.
» Het zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie
• Het zorgdragen voor de ambtelijke coördinatie van beleid en middelen,
• De zorg voor de algemene strategieontwikkeling.
De Directieraad adviseert het College gevraagd en ongevraagd.
Artikel 1§

De ondersteuning van het Coilege
1. De Directieraad staat het College bïj de uitoefening van zijn taken terzijde, adviseert en
verschaft hem alle nodige informatie en bijstand,
2* De Directieraad werkt nauw samen met het College en stemt haar besluiten, waar
nodig, eerst daarmee af.
Artikel 16
De bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie
1 . De Directieraad bevordert de samenhang in beleidsonderwerpen in de ambtelijke
organisatie. Zij bevordert daartoe de goede samenwerking en de beleidsafstemming
tussen de diverse organisatieonderdelen ten behoeve van een integrale
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (hiërarchische sturing).
2. De Directieraad draagt er zorg voor dat de ambtelijke organisatie zodanig ïs ingericht en
toegerust dat deze in staat is de gestelde taken efficient en doelgericht uit te voeren.
Artikel 17
Coördinatie van beleid en middelen
1. De Directieraad geeft sturing aan de sectoren, bedrijven en Programma's en draagt zorg
voor de voortgang in de uitvoering van het meerjarenbeleid. De Directieraad rapporteert
daarover door middel van bestuursrapportages aan het College,
2. De Directieraad stelt, na overleg met College, de jaarplannen voor de sectoren, bedrijven
en Programma's vast waarin de onder verantwoordelijkheid van de Directeuren jaarlijks
te bereiken resultaten worden vastgelegd. De Directeuren zijn verantwoordelijk voor de
realisatie van hun jaarplan, binnen de Managementkaders,
3. De Directieraad draagt zorg voor de totstandkoming van de sturingsinstrumenten als
bedoeld in hoofdstuk 4.
Artikel 18
Taken van de Directeur
1, De Directeur is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van zijn/haar sector,
bedrijf of Programma de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de realisatie van
het jaarplan.
2, De Directeur stelt een jaarplan op, waarbij het meerjarenbeleid uitgangspunt Is.
3, De Directeur legt over de voortgang in de uitvoering van het jaarplan periodiek
schriftelijk verantwoording af aan de Directieraad. Voor bedrijven kan hiervoor een
andere frequentie worden afgesproken dan voor sectoren*

4,
5,
6,

De Gemeentesecretaris kan aan de Directeur sector overstijgende taken opdragen.
De Directeur legt over de inhoud en uitvoering van het beleid periodiek verantwoording
af aan het College,
indien bij de^vèrantwoording als in het derde en/of vijfde lid bedoeld belangrijke
knelpunten of tekortkomingen worden gesignaleerd, stelt de Gemeentesecretaris, na een
daartoe door de betreffende directeur ingediend voorstel, een verbeterprogramma vast
of wordt aan het College voorgesteld het meerjarenbeleid tussentijds aan te passen.

Paragraaf II: Werkwijze
Artikel 19
Voorstellen voor het College.
1, Voorstellen van de ambtelijke organisatie voor besluitvorming door het College worden
met instemming van de betrokken portefeuillehouders), door de verantwoordelijke
Directeur rechtstreeks aan het College voorgelegd.
2, De Gemeentesecretaris kan, in het kader van de voorbereiding van vergaderingen van
het College, besluiten om over het voorstel, alvorens dit aan het College ter
besluitvorming voor te leggen, advies te vragen aan een van de op grond van artikel 11
ingestelde adviesorganen en aan het Stads Bestuurs Centrum.
3, Indien een voorstel tot belangrijke juridische of financiële risico's kan lelden wordt het
door de verantwoordelijke Directeur ter advies voorgelegd aan het Stads Bestuurs
Centrum voordat het ter besluitvorming aan het College wordt voorgelegd.

Hoofdstuk 4

Sturingsinstrumenten
Artikel 20

Meerjarenbeleid
1. De Directieraad draagt zorg voor de totstandkoming van een meerjarenbeleid. Het
meerjarenbeleid betreft de beleidsdoelen voor de collegeperiode, op basis van het
coalitieakkoord. Het meerjarenbeleid wordt uitgevoerd door middel van door Directeuren
op te stellen jaarplannen per sector en bedrijf.
2. Het College stelt het meerjarenbeleid in ontwerp vast en legt dit ter besluitvorming voor
aan de raad.
Artikel 21
Manning- en Controlcyclus
1. De Directieraad draagt zorg voor de totstandkoming van de stadsbegroting, de
stadsjaarrekening en andere producten in het kader van de planning- en controlcyclus.
2. Het College stelt de In het eerste lid bedoelde en daarvoor in aanmerking komende
producten in ontwerp vast en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad.
Artikel 22
Treasurystatuut
1. De Directieraad draagt zorg voor de totstandkoming van een treasurystatuut. Het
treasurystatuut beschrijft de regels die geiden ten aanzien van het beheer van het
financiële vermogen van de gemeente.

Het College stelt het treasurystatuut in ontwerp vast en legt deze ter goedkeuring voor
aan de raad.

Hoofdstuk 5

Control
Artikel 23

De positie van de stadscontroller
1, Er is een stadsoontroller,
2, Da stadsoontroller Is onafhankelijk adviseur van het College en heeft daardoor
rechtstreeks toegang tot het College,
3, Er wordt een plaatsvervangend stadscontroller aangewezen.
Artikel 24
Taken van de stadscontroller
1, De stadscontroller draagt zorg voor het uitoefenen van de control-functie op
stadsniveau en voor een adequate koppeling op stadsniveau tussen middelen en
resultaten, zowel in de normstelling als In de verslaglegging.
2, De stadscontroller draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid
van de aanwending van financiële middelen. De stadscontroHer legt in dit verband
rechtstreeks verantwoording af aan het College* Indien de stadscontroller bij de
uitoefening van zijn taken als bedoeld in dit artikel een afwijkend standpunt inneemt ten
opzichte van de Directieraad doet hij hiervan, na overleg met de Directieraad,
mededeling aan het College.
3, De stadscontroiler kan in verband met de uitoefening van zijn in het tweede lid bedoelde
taken om inlichtingen vragen aan de Directeuren,
Artikel 25
Sector-, bedrijfs- en Programmacontroller
1 # Elke sector, elk bedrijf, elke stafeenheid en elk Programma heeft een controller. Deze
draagt zorg voor het uitoefenen van de control-functïe over de bedrijfsvoering van de
sector/het bedrijf respectievelijk het Programma en voor een adequate koppeling op
sector- c,q, bedrijfsniveau tussen middelen en inhoudelijke resultaten, zowel in de
normstelling als in de verslaglegging.
2, De controller draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van
de aanwending van financiële middelen door de sector c,q, het bedrijf respectievelijk het
Programma. Indien de controller bij de uitoefening van zijn taken als bedoeld in dit artikel
een afwijkend standpunt inneemt ten opzichte van de Directeur doet hij hiervan, na
overleg met deze mededeling aan de stadscontroller.
Hoofdstuk 0

Slotbepalingen
Artikel 26

Inwerkingtreding en citeertitel
1, Deze Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht treden in werking op 1 juli
2003.

2, De Tijdelijke Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht 2003 zoals deze door
het College van Burgemeester en Wethouders zijn vastgesteld op 24 december 2002
worden met ingang van 1 juli 2003 ingetrokken,
3. Deie regels kynnen worden aangehaald als "Regels omtrent de ambtelijke organisatie
Dordrecht",
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2003
De secretaris,
De burgemeester,

BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2

ORGANISATIESTRUCTUUR EN TAKEN VAN DE SECTOR
CULTUUR (CBK)

ÖRÖANISATIESTRUCTUUR SICTOR CULTUUR (CBK)
Aan het hoofd van de sector Cultuur staat de directeur
De Sector Cultuur is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1. Centraal Bureau
2. Centrum Beeldende Kunst
Afdeling Centraal Bureau
De sectordirecteur is belast met de algehele leiding van de sector Cultuur en de dagelijkse
leiding van het Centraal Bureau
Het Centraal Bureau heeft de volgende taken:
1, De advisering van de portefeuillehouder, het college en de raad
2, Beleidsontwikkeling in kader van het programma cultuur
3, Ontwikkeling en uivoering van de programma's Hofkwartier en Energiehuïs
4 Het zorgdragen voor opstellen van producten als de begroting, jaarrekening, kadernota,
maraps e,d.
Het secretariaat ondersteunt de directeur
Afdeling Centrum Beeldende Kunst
De afdeling Centrum Beeldende Kunst heeft de volgende taken:
1, Het verzorgen van de planning, de uitvoering en het beheer van kunst in de openbare
ruimte
2, Het onderhouden van contacten met beeldende kunstenaars, kunstenaarsïnitïatïeven en
kunstenaarsverenïging Picture o.nru over subsidieverstrekking en atelier toewijzing
3, Het verzorgen van Kunstuïtleen aan particulieren, bedrijven en instellingen en het
verzorgen van mobiele kunstuitleen voor particulieren in buurtgemeenten.
4, Het verzorgen van educatieve projecten voor onder meer scholieren, een programma van
publieksgerichte activiteiten- en tentoonstellingen om een breed publiek in aanraking te
brengen met eigentijdse beeldende kunst en vormgeving, zowel binnen als buiten het
eigen gebouw.
De Afdeling Centrum Beeldende Kunst is onderverdeeld in de volgende bureau's en
disciplines:
1. Directie
2, Secretariaat
2 Administratie
4, Particuliere Uitleen
5, Bedrijven Uitleen
6* Service Bureau
7, Kunst openbare ruimte
De
1,
2,
3,

Directie heeft de volgende taken:
Algehele leiding van het Centrum Beeldende Kunst
Mede bepalen van vorm en inhoud van het culturele beleid van de stad
Plaatsvervangend directeur sector Cultuur

Secretariaat heeft de volgende taak:
Het ondersteunen van het afdelingshoofd.

Administratie heeft de volgende taak:
1. Het opstellen, controleren en registreren van uitgaande en binnenkomende facturen
2. Het doen van voorstellen aangaande het rekeningschema FIS aan de directie»
3. Het beheren van de liquide middelen

BIJLAGE 3

ORGANISATIESTRUCTUUR EN TAKEN VAN DE SECTOR
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

ORGANISATIISTRUCTUUR SECTOR MAATSCHAPPELIJK! ONTWIKKELING
Het domein van de sector behelst met name de publieke en semi-publieke voorzieningen die
van grote invloed lijn op de kwaliteit van het leven gedurende de verschillende fasen van de
menselijke levensloop. Daarbij gaat het om zorg, kennis & onderwijs, sport, cultuur, media,
wonen, welzijn, opvang, sociale veiligheid en vrije tijd.
In veel gevallen zijn naast de inwoners en vele vrijwilligersorganisaties ook professionele
maatschappelijke organisaties actief. Het betrekken, faciliteren, stimuleren en verbinden van
deze partners op het niveau van buurt, wijk, stad en regio - met het oog op versterking van
het cultureel maatschappelijke veld - wordt kortweg benoemd als de regierol.
De regierol en (interactieve) beleidsontwikkeling (op onderdelen toegespitst in de rol van
opdrachtgever) zijn kenmerkend voor de sector,
Het bindend element van de sector Is derhalve tweeërlei: (1) de Inhoudelijke samenhang in
het cultureel-maatschappelijke veld, waar vanuit een krachtige bijdrage wordt geleverd aan
de ambities van de stad, en (2) de samenhang in activiteiten en functies van de sector.
Doelstellingen worden vervolgens vastgelegd in formele beleidskaders en veelal uitgevoerd
word door derden (maatschappelijke instellingen) die hiervoor een jaarlijks subsidie
ontvangen, Via monitoring wordt getoetst of de doelstellingen van het beleid worden bereikt
en op basis van evaluatie en voortschrijdende maatschappelijke inzichten wordt het beleid
voortgezet, gewijzigd of nieuw ontwikkeld.
Aan het hoofd van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling staat de directeur,
De sector MO is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1.
2.
3.
4.

Regie en Beleid 1
Regie en Beleid 2
Wijkgericht Werken
Staf

De afdelingen Regie en Beleid 1 en 2
De beleidsvelden zijn politiek en maatschappelijk gevoelig en de omgeving is dynamisch. De
beleidsontwikkelende werkzaamheden zijn zodanig dat de strategie van de gemeente wordt
beïnvloed. Er wordt een integrale bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de visie- en
beleidsvorming voor de gemeente en de sector.
Binnen de afdeling is sprake van complexe integrale projecten met een zwaar
politiek/maatschappelijk gevoelig karakter,
Voor de onder RB1 en RB 2 genoemde aandachtsgebieden worden de volgende taken
verricht:
1. Financiering en verlenen van subsidies,
2. Beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie,
3. Het uitvoeren van wet- en regelgeving.
4* Het voeren van regie.
Afdeling Regie en Beleid 1
De afdeling Regie en Beleid 1 is verantwoordelijk voor de volgende producten:
1.
2.
3,
4,
i.

School» en gymnastieklokalen
Welzljnsaccommodaties
Buurtwerk
Bibliotheek
Sluitende aanpak jeugd

6,
7#
8,
3,
10.
11.
12,
13,
14*
15,
16,

Kindervoorzieningen
Opvoedingsondersteuning
Jongerenvoorzieningen
Kinderopvang
Lokaal gezondheidsbeleid
Individuele voorzieningen
Sluitende aanpak Voortijdig Schoolverlaten (*)
Voor-en Vroegschoolse educatie
School in de samenleving (SiS)
Educatie
Overige onderwïjsaangelegenheden

Afdeling Regie en Beleid 2
Afdeling Regie en Beleid 2 is verantwoordelijk voor de volgends producten:
1.
2,
3.
4.
5,
6,
7,
8.
9.
10.
11,
12,
{*)

Maatschappelijke ondersteuning
Intensive maatschappelijke ondersteuning
Vrijwilligerswerk
Mediazaken
Overige maatschappelijke voorzieningen
Integratie algemeen
Antïüianenbeleïd
Participatie allochtone vrouwen
Recreatïebeleid
Sportbeleid
Culturele educatie
Culturele subsidies
De uitvoering wet en regelgeving ïn het kader van de Leerplichtwet is gedelegeerd
naar de Dreohtsteden, Dit geldt ook voor de taken in het kader van de Regionale
Meld en Coördinatiefunctie (RMC).

Naast de hierboven genoemde producten is MO accounthouder (contramal)
voor de gemeente op het gebied van de navolgende SDD producten:
1. Werk
2. Bijstandsverlening
3, Armoedebeleid bijzondere bijstand
4, Schuldhulpverlening
5, exWVG
6. Inburgering en participatie
Afdeling Wijkgericht Werken
De hoofdopgave van de afdeling Wijkgericht werken is het bevorderen van de leefbaarheid
en veiligheid in de wijken. Om die hoofdopgave te bereiken wordt intensief samengewerkt
met verschillende sectoren binnen de gemeente, met bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Het brede netwerk binnen wijkgericht werken lorgt ervoor
dat naar aanleiding van signalen die de leefbaarheid en veiligheid onder druk kunnen zetten,
projecten worden gestart. Met behulp van monitoren wordt nagegaan of die projecten er aan
bijdragen dat:
- de Leefbaarheidscore omhoog gaat,
- het rapportcijfer dat inwoners geven aan hun woonomgeving omhoog gaat,
- de indioatiescore voor sociale samenhang in buurten gelijk blijft,
- de indicatiescore voor verloedering daalt,

- de indicatiescore voor overlast daalt en
- het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt stijgt.
Daarnaast is voor de herstructurering in Dordrecht West nog de volgende doelstelling
geformuleerd: Hettëgengaan van de selectieve uitstroom van hogere inkomens en instroom
van lagere inkomens In Dordrecht West,
De afdeling Wijkgericht Werken is verantwoordelijk voor d© volgende producten:
1. Leefbare wijken
2, Sociaal programma herstrueturerïngswijken
Afdeling Staf
De afdeling Staf is verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteunende processen, de
ondersteuning van de (management) sturing (vervult een coördinerende en een toetsende rol
bij de planning en control - en de beleidscyclus) van de sector en onderhoudt accounts met
gecentraliseerde dienstverlening en advisering op de terreinen van Financiële administratie,
p&Q, ICT, Communicatie enJuridische advisering en digitale informatievoorziening.
Haar taken zijn in dat licht samengevat:
De borging van rechtmatigheid en doelmatigheid ondermeer via de uitoefening van de
Planning & Control functie en het procesmanagement van het subsidieverleningsproces.
Het coördineren en leveren van bijdragen aan producten van de gemeentelijke P&C
cyclus en het participeren in concernbrede trajecten op het taakgebied van de staf.
Het vormgeven aan kwaliteitszorg waarbij het doel is continu verbeteren in de
werkprocessen te verankeren.
Het uitvoeren van interne audits op bedrijfsvoering en werkprocessen.
Het uitvoeren van externe audits op de resultaten van het beleid in de stad.
Het verder ontwikkelingen van meetinstrumenten (zoals prestatie-indicatoren) als
bijdrage aan de ontwikkeling van resultaatgericht beleid.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management van de sector op het
terrein van middelen, personeel en organisatie, informatisering en juridische
aangelegenheden mede in relatie met de hiervoor te onderhouden accounts.
Secretarieel en administratieve ondersteuning van het management en medewerkers
Interne producten:
1. P&C
2. Financiële advisering
3. Kwaliteitszorg
4. Audits
5. Subsidieproces
6. Accounts Stafdiensten
7. Management ondersteuning
8. Administratieve organisatie
9. Secretariële en administratieve ondersteuning
10. Bijdragen aan de gemeentelijke PitC cyclus
11. Bedrijfsvoering
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Aan het hoofd van de sector Publieksdiensten staat de directeur.
De
1.
2.
3*

sector Pubiieksdiensten Is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
Stadswinkel / Klanteneontactcentrum
Openbare Orde en Veiligheid
Toezicht

Stadswinkel/ KCC
De Stadswinkel/het KCC heeft de volgende taken*
1, Het verzorgen van de dienstverlening voor alle producten en diensten van de gemeente
over alle kanalen.
2. Het verzorgen en bewaken van alle informatie en communicatie richting burgers,
bedrijven en instellingen over de gemeentelijke dienstverlening, waaronder Mozaïek
Antwoord®, uitgaande brieven en zaakinformatie,
3, Het gemeentebreed voeren van regie op, monitoren van en rapporteren over de
afhandeling van klantvragen en aanvragen.
4. het administratief bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegegevens (GBA) en de registers Burgerlijke Stand en verzorgen van de
beveiliging van persoonsgegevens en privacy van inwoners conform de regelgeving in de
wet GBA,
5. Het organiseren van een Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB) als onderdeel
van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
De
1.
2.
3,
4,
B.

Stadswinkel/het KCC is onderverdeeld in de volgende bureaus:
Bureau Antwoord
Bureau Receptie, Telefonie en Snelbalie
Bureau Balie
Bureau Web, Post en GBA
Managementondersteuning

Bureau Antwoord heeft de volgende taken:
1. Het beheren van de content van Mozaiek Antwoord®
2. Het verzorgen van de inrichting van Mozaiek Antwoord© en het mede inrichten van
Mozaiek Zaken
3. Het inregelen van nieuwe dienstverlenlngsproducten en advisering op het gebied van
dienstverlening aan andere afdelingen,
4. Beleidsvoorbereiding, -advisering en -implementatie op het gebied van bedrijfsvoering,
dienstverlening en beveiliging, veelal op projectbasis.
5# Het uitdragen van de gemeentelijke visie op dienstverlening, het opstellen van de normen
voor het Handvest Publieke Dienstverlening, het meten van de prestaties, het
Denenmarken en het afleggen van verantwoording hierover.
6. Het sturen op de kwaliteit (tijdigheid, vorm en inhoud) van de gemeentelijke
dienstverlening,
7, De implementatie van nieuwe wet- en regelgeving,
8. Het verzorgen van het kwaliteitsbeheer.
9, Het verzorgen van de Inrichting van de CRIB organisatie.
10, Het ondersteunen bij het opstellen van jaarplan, maraps en jaarrekening (themaregie
dienstverlening)*
Bureau Receptie, Telefonie en Snelbalie heeft de volgende taken
1 # De eerstelijns dienstverlening aan de receptie bij de ingang van het Stadskantoor en de
Stadswinkel
2. De eerstelijns telefonische dienstverlening t.b.v, zakelijke relaties van de gemeente,

3. Het verzorgen van de eenvoudige, enkelvoudige en kortdurende klantcontacten aan de
sneibalie van de Stadswinkel.
4, Het aansturen van het externe call center, dat de eerstelijns telefonische contacten met
burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening verzorgt.
5.- Opstellen van jaarplan, maraps en jaarrekening met betrekking tot de Receptie en
Telefonische Dienstverlening.
6. Coördinatie en beheer van de ter inzage gelegde stukken,
Bureau Balie heeft de volgende taken:
1, Verzorgt de afhandeling van de fysieke dienstverlening bij de algemene balies, inclusief
het antwoord op specialistische vragen en de dienstverlening op afspraak.
2, Leveren van producten en diensten op grond van wettelijke taken en binnengemeentelijk
opdraohtnemersohap,
3. Bijdragen aan preventie van identiteitsfraude.
4, Behandelen van beroep- en bezwaarprocedures met betrekking tot de Burgerzaken
producten en de dienstverlening van de afdeling*
5. Het verzorgen van het applicatiebeheer (Key2BuZa, Easypark, Kas4AII en Bavak) en het
leveren van selecties uit de QBA.
6. Beleidsontwikkeling op het gebied van applicatiebeheer
7. Opstellen van jaarplan, maraps en jaarrekening met betrekking tot de Balie
Dienstverlening,
8, Het verzorgen van planning en inroostering van alle Stadswinkelmedewerkers.
Bureau Web, Post en QBA heeft de volgende taken1. Beheer en verwerking van gegevens in het GBA, inclusief de kwaliteitsaudits
2. Beheer en verwerking van gegevens in de registers van de Burgerlijke Stand,
3. Verzorgt de afhandeling van de klantcontacten die via de kanalen post en internet
verlopen,
4. Het sturen op de afhandeling klantvragen en productaanvragen die lopen via het Mozaïek
zakensysteem.
5. Organisatie van verkiezingen,
6. Opstellen van jaarplan, maraps en jaarrekening met betrekking tot Verkiezingen en .
indirecte dienstverlening.
7. Organisatie van de naturalisatieceremonie en de uitvoering naturalisatiewetgeving
8. De uitvoering voorrangsregeling
Managementondersteuning heeft de volgende taken:
1. Administratieve ondersteuning van het Managementteam van de Stadswinkel (MT),
2. Beheer van de voorraad kantoorartikelen, briefpapier, drukwerk et cetera,
3. Het voeren van agendabeheer voor het MT,
4. Het verzorgen van vergaderstukken en de verslaglegging bij diverse overleggen.
5. Het organiseren en inplannen van (afdelingsbrede) bijeenkomsten.
6. het coördineren en bewaken van de klachtenprocedure binnen de Stadswinkel.
7. het verzorgen van de facturering.
8. Het verzorgen van secretariële ondersteuning bij bepaalde projecten, zoals de
verkiezingen.

Afdeling Openbare orde en Veiligheid
De afdeling Openbare Orde en Veiligheid heeft de volgende hoofdtaken:
1. Advisering van de burgemeester en het College m.b.t. openbare orde en veiligheid
2. Bestuurlijke handhaving openbare orde en veiligheidsbepalingen APV en bijzonder©
wetten
3, Coördinatie gemeentelijke (ondersteunende} rampenbestrijdingsorganisatie
4, Coördinatie, regie en programmering integrale veiligheid
De afdeling Openbare Orde en Veiligheid is onderverdeeld in de volgende bureau's:
1. Beleid, handhaving en rampenbestrijding
2, Bureau Halt ZHZ
Bureau beleid, handhaving en rampenbestrijding heeft de volgende taken:
1, Coördinatie, programmering en control gemeentelijke ondersteuning rampenbestrijding
2» Ondersteuning/advisering burgemeester bij incidenten (piket)
3, Beleidsprogrammering, advisering, regie en coördinatie integrale veiligheid
4, Het leggen van verbanden tussen landelijk beleid, stedelijk beleid en de aanpak in wijken
5, Stimuleren van samenwerking tussen partners en het (mede-)organiseren en faelliteren
van veiligheidsprojecten
6, Ondersteuning en advisering programmadirecteur
7, Juridische- en beleidsadvisering Openbare Orde en Veiligheid en bijzondere wetten
8, Gemeentelijke regelgeving openbare orde c a . actueel houden
9, Bestuurlijke handhaving
10, Advisering politie- en brandweeraangelegenheden en account Brandweerzorg
Bureau Halt ZHZ heeft de volgende taken:
1. uitvoeren van taak- en leerstraffen ter voorkoming van strafvervolging minderjarigen
2, uitvoeren leerstraffen jongeren onder 12 jaar (STOP-reactie)
3» het geven van voorlichting aan jongeren en ouders
Afdeling Toezicht
De afdeling Toezicht is onderverdeeld in de volgende bureaus:
1. Bureau stadswacht
2. Bureau mïlieucontrole
3. Bureau parkeercontrole
4. Leer& Reintegratiebedrijf
5. Planning, beleid en administratie
Bureau stadswacht heeft de volgende taken:
1, Algemene surveillance (zichtbare surveillance ter bevordering van de veiligheidsbeleving
van burgers en ogen & oren functie ten behoeve van de politie en de gemeente)
2. Evenementen (het begeleiden van evenementen in brede zin),
3. Ondersteuning verlenen aan gemeentelijke initiatieven en aan hulpverleningsinstanties,
4. In samenwerking met de politie projecten opzetten/meedraaien.
5, Het op verzoek van interne opdrachtgevers uitvoeren van projecten,
6, Uitvoeren van combinatie surveillances met andere bureaus van de afdeling.
Bureau mïlieucontrole heeft de
1, Het uitvoeren van controle
particulieren.
2. Het uitvoeren van controle
3. Het uitvoeren van controle
4, Het uitvoeren van controle
hondenbeleid.

volgende taken:
en handhavingstaken met betrekking tot afval afkomstig van
en handhavingstaken met betrekking tot bedrijfsafval,
en handhavingstaken met betrekking tot overig afval,
en handhavingstaken met betrekking tot het gemeentelijke

5. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot het parkeren in
openbaar groen*
6. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot het vernielen van
openbaar groffr.
7. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot overig groen,
8. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot hst buitengebied.
9. In samenwerking met de politie projecten opzetten/meedraaien.
10* Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot politieprojecten,
11. Het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot het wegsiepen van voertuigen,
zoals vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegsiepen van voertuigen
en de Wegsleepverordening Dordrecht 2003.
Bureau parkeercontrole heeft de volgende taken:
1. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot betaald
parkeerplaatsen.
2* Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot mengvormparkeerplaatsen.
3. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot gefiscaliseerde
vergunnïnghouderplaatsen.
4. Het uitvoeren van controle en handhavingstaken met betrekking tot overige
verkeersmaatregelen zoals invalidenparkeerplaatsen, parkeerverboden,
parkeerverbodzones, stopverboden, laad- en loszones, parkeerschijfzones, vrijhouden van
inritten en bushaltes.
5. Het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot het wegsiepen van voertuigen,
zoals vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wagslepen van voertuigen
en de Wegsleepverordening Dordrecht 2003.
Leer en Relntegratiebedriif
1. bevorderen van de arbeidsparticipatie van werkzoekenden door het aanbieden van leerwerktrajecten
2. bieden van stage en stagebegeleiding voor MBÖ-studenten Veiligheid en Toezicht
3. zorgdragen voor permanente educatie van toezichtmedewerkers
Planning, beleid en administratie heeft de volgende taak:
Het ondersteunen van d© bedrijfsprocessen van de afdeling Toezicht.
De ..mejdkamer:
1, Verzorgen van berichtenverkeer tussen de meldkamer en de medewerkers op straat.
2, Verwerken van de meldingen in de daarvoor bestemde systemen.
3, Balie voor de afhandeling van de gemeentelijke wegsleepregeling (Ingebruikname medio
2006).
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Aan het hoofd van de sector Stadsontwikkeling staat de directeur. Als staffunctie is daaraan
de direetleseeretaris toegevoegd.
Bij de directeur is ondergebracht het Programma Integraal arbeidsmarktbeleid. Ten behoeve
van dat programma is een programmamanager aangesteld,
Aan het hoofd van de afdelingen Bedrijfsbureau, Inrichting Stadsdelen, Grondbedrijf en
Beleid staat het afdelingshoofd. De afdeling Inrichting Stadsdelen kent drie bureaus. De
bureaus Stedenbouw en Verkeer, respectievelijk Monumentenzorg en Archeologie staan
onder leiding van het bureauhoofd. De afdeling Coördinatie en Planjuridlsche Zaken staat
rechtstreeks onder leiding van het afdelingshoofd Inrichting Stadsdelen.
De sector Stadsontwikkeling is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1. inrichting Stadsdelen
2. Grondbedrijf & Economie

3.

Beleid

4.

Bedrijfsbureau

Afdaling Inrichting Stadsdelen
De afdeling Inrichting Stadsdelen is onderverdeeld in de volgende bureau's:
1. Bureau Stedenbouw en Verkeer
2. Bureau Monumentenzorg en Archeologie
3. Bureau Coördinatie en Planjuridische Zaken (aangestuurd door het afdelingshoofd)
Bureau Stedenbouw en Verkeer
Bureau Stedenbouw en Verkeer heeft de volgende taken:
1. Verkeersvoorzieningen (auto, fiets)
2. Verkeersmanagement
3. Verkeersveiligheid
4. Stedenbouwkundige & Verkeerskundige advisering over en ondersteuning bij
plannen/projecten respectievelijke beheeraspecten
5*. Parkeermanagement
Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Bureau Monumentenzorg en Archeologie heeft de volgende taken:
1. Monumentenzorg (uitvoeren wettelijke taken op basis van de Monumentenwet 1988 en
gemeentelijke Monumentenverordening 1995)
2. Advisering beschermd stadsgezicht
3. Archeologie (advisering en uitvoeren archeologisch onderzoek op basis van de Wet op
de Archeologische monumentenzorg 2007 en openbaarmaking van de resultaten
hiervan)
4. Advisering planontwikkeiing in cultuurhistorisch waardevolle gebieden
5. Collectie- en publiekstaken DIEP-archief, monumenten en archeologie Dordrecht
Bureau Coördinatie en Planjuridische Zaken
Bureau Coördinatie en Planjuridische Zaken heeft de volgende taken:
1. Wijken: ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke & functionele kaders voor delen
van de stad, gericht op een duurzaam woon-, werk-, en leefmilieu binnen de wijken
2. Ontwikkelen en toepassen planologisch juridisch instrumentarium op basis van
planfiguren overeenkomstig de Wet op de Ruimtelijke Ordening
3. Plancoördinatie, projectmanagement

Afdeling Grondbedrijf &Economie
De Afdeling Grondbedrijf en Economie heeft de volgende taken:
1, Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet
2, Taxeren onroerende zaken t,b,v, verwerving, planexploitatie en planschades
3, Behandeling plansehadeclaims ex artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening
4, Grond- en planeconomische zaken inclusief grondbeleid
5, Algemene juridische advisering met betrekking tot onroerende zaken
6, Verwerving onroerende zaken inclusief bedrijfsverplaatsingen
7, Exploitatie en (technisch) beheer operationele eigendommen
8, Voorbereiding, uitvoering en begeleiding sloopwerken en bouwrijp maken
9, Acquisitie en uitgifte bouwgronden f eigendom-erf pacht-huur)
10, Bestuurlijke, financiële en notariële afwikkeling onroerendezaaktransaeties
11, Contraetenbeheer (erfpacht-, huur~,pacht-, gebrul ksovereenkomsten)
12, Juridische afwikkeling exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten
13, Öndernemersloket en het onderhouden van bedrijf scontacten
14, Onderhandelen met marktpartijen over vastgoedontwikkelingen (samenwerkingsvormen,
gronddeals, financiële afspraken)
15, Het vervullen van de coördinerende rol bij economische activiteiten binnen de
gemeente Dordrecht
Daarnaast is binnen de Afdeling Grondbedrijf het Programa Strategische Economische
Profilering en Dienstverlening gepositioneerd.
Afdeling Beleid
De Afdeling Beleid heeft de volgende taken:
Beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie op het
vlak van:
1 5 Thematisch economisch beleid
2, Wonen en stedelijke vernieuwing
3, Stedelijke kaders (integraal ruimtelijk beleid)
4, Milieu (bodem, lucht, ecologie, vergunningverlening en handhaving, milieuzorg, geluid,
stank, externe veiligheid, afvalbeleid en energie)
5, Verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid)
6, Marketing, toerisme en evenementen
Afdeling Bedrijfsbureau
De Afdeling Bedrijfsbureau heeft de volgende taken:
1, Het ontwikkelen, coördineren en implementeren van en bijdragen aan de uitvoering van
sectorale P&G-instrumenten,
2, Ondersteuning sectormanagement op het gebied van bedrijfsvoering en de advisering
hierover
3, Het doen van onderzoek naar en adviseren over de rechtmatigheid en doelmatigheid van
de ingezette middelen,
4, Het adviseren over en leveren van een bijdrage aan het beschrijven van de
administratieve organisatie en maatregelen op het gebied van interne controle (AQ/ICh
5, Coördinatie van het kwaliteitstraject volgens het INK-managementmodei
6, Directiesecretariaat
7, Financieel-economische advisering aan directie en management,
8* Projectcontrol
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Aan het hoofd van de sector Stadsbeheer staat dë directeur.
De
1.
2.
3.
4.

sector Stadsbeheer is onderverdeeld in de volgende afdelingen*
Bedrijfsbureau
(controller)
Stafbureau Beleid
Afdeling Technisch beheer en Havenbedrijf
(afdelingshoofd)
Afdeling Gebiedsbeheer
(afdelingshoofd)
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Bedrijfsbureau
Het Bedrijfsbureau (BB) ondersteunt de gehele sector op het gebied van de bedrijfsvoering
Hieronder wordt verstaan het integraal registreren van mensen en middelen, om zo efficiënt
mogelijk de afgesproken producten te leveren e,q. de taken te vervullen. De oorspronkelijke
Planning en Control taak maakt integraal onderdeel uit van het bureau.
Nader uitgewerkt betekent dat:
1. Processen gericht op de beheersing en de besturing (managen):
2, Processen gericht op het verkrijgen en onderhouden van de benodigde
productiemiddelen
3, opstellen en uitvoeren van het financieel economische beleid
4. budgettering
5, bijdragen aan beleidsvoorbereiding
6, toetsen van voorstellen
7. organiseren van de Kadernota/lnterim-nota
8. organiseren van begroting, inclusief begrotingsbladen
9. organiseren van managementrapportages
10, organiseren van de jaarverantwoording
11, coördineren van ARBO zaken
12. contramal op sectorniveau van het SCD
Stafbureau Beleid
Het stafbureau Beleid verzorgt het bewaken en afstemmen van het evenwicht tussen
vakmatig beheer van de openbare ruimte en de maatschappelijke wensen en beleving van de
burgers,

De taken van het stafbureau Beleid zijn:
1. Thematische en integrale beleidsontwikkeling op het gebied van beheer van de openbare
ruimte
2. Programmerpl
3. Bijdrage leveren aan:
a» Organlsatle(ontwikkeling)
b. Processen
o. Methodes
4. Evalueren en maatschappelijke toets
5. Organiseren van het sector jaarplan,
6. Verordening lichtmastreclame (verordening Is ingetrokken; het betreft uitsterfbeleid)
7. APV (een specificatie van de artikelen voor Stadsbeheer en per organisatieonderdeel is
beschikbaar)
Afdeling Technisch beheer en Havenbedrijf
De afdeling Technisch beheer en Havenbedrijf is onderverdeeld in de volgende bureaus:
1, Elektrotechniek & Constructies
2, Wegen, Ondergronds & Water
3, Stadsmarkten
4, Nautisch beheer
5, Groen, Reiniging, Afval & Spelen
Bureau Elektrotechniek & Constructies
Het bureau Elektrotechniek & Constructies is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de constructies, bruggen, stadsmeubilair, kunst, openbare verlichting, gemalen inclusief
persleidingen en appendages, verkeersregeiinstallaties, fonteinen, objectenverrichting,
bussluizen, pollers, parkeervoorzieningen (straat parkeren, parkeergarages, parkeer
verwijssystemen en fietsenstallingen), havenvoorzieningen en havenbekkens,
boomverlichting, openbare tijdaanduiding (torenuurwerken en stadsklokken) en
bewegwijzering in de openbare ruimte en verricht werkzaamheden op het gebied van
graffïty, lichtmastreclame, draaiboek hoogwater, coördinatie bereikbaarheid en
contractbeheer openbare reclame-uitingen»
In het kader van het beheer en onderhoud worden de volgende taken verricht;
1, Op orde houden van de beheersystemen
2, Opstellen onderhoudsprogramma's (jaar en meerjaren)
3, Opstellen van randvoorwaarden en toetsen inrichtingsplannen op beheerbaarheid
4, Leveren van een bijdrage aan beleid en planvorming
5, Maken van beheerplannen
6, Oplevering en overdracht van projecten/werken
7, Inspecteren/schouwen van de arealen
8, Omzetten inspecties in projecten
9, Uitvoeren van het beheer en onderhoud (voor zover niet ondergebracht In de wijken)
zowel het dagelijks beheer als het planmatig en correctief onderhoud
Daarnaast worden de volgende taken uitgevoerd
10, Onderhouden en toetsen draaiboek hoogwater
11, Coördineren van een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare
ruimte bij de uitvoering van werkzaamheden door middel van het organiseren van
tijdelijke verkeersmaatregelen en door vergunningverstrekking op basis van de APV»
12, Contractbeheer van billboards, abri's plattegrondborden en driehoeksborden
13, Contractbeheer lichtmastreclame
14, Verwijderen graffity

Bureau Wegen, Ondergronds & Water
Het bureau Wegen, Ondergronds en Water is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de wegen, rioleringen, grondwater, bebording, markeringen en water in de openbare
ruimte en verricht werkzaamheden op het gebied van bodembeheer, grondstromen en beheer
ondergrondse ruimte
In het kader van het beheer en onderhoud worden de volgende taken verricht;
1.
2.
3.
4*
5*
6.
7.
8.
9.

Op orde houden van d© beheersystemen
Opstellen onderhoudsprogramma's (jaar en meerjaren)
Opstellen van randvoorwaarden en toetsen inrichtingsplannen op beheerbaarheid
Leveren van een bijdrage aan beleid en planvorming
Maken van beheerplannen
Oplevering en overdracht van projecten/werken
Inspecteren/schouwen van de arealen
Omzetten inspecties in projecten
Uitvoeren van het beheer en onderhoud (voor zover niet ondergebracht in de wijken)
zowel het dagelijks beheer als het planmatig en correctief onderhoud

Daarnaast worden de volgende taken uitgevoerd
1,
2.
3.
4,
5.
6,
7.

Bodem en grondstromen (nazorg saneringslocaties, grondstromen beheer, beheer
kildepot)
Het beheer en de coördinatie van de ruimte onder de grond en het gebruik ervan
Toestemming verlenen t.b.v. het gebruik van de openbare ruimte voor het leggen van
kabels en leidingen
Têlecommunicatïeverordening
Bijdragen aan het beleid op het gebied van water, riolering, grondwater hemelwater,
wegen, bodem en ondergrondse ruimte
Bijdragen aan waterprojecten (stedelijk waterplan).
Verordening herstellen bestratingen (beleid)

Bureau Stadsmarkten
De taken van het bureau Stadsmarkten zijn:
1. Het innen van marktgelden
2. Het coördineren van marktzaken volgens de marktgeldverordening (Dordrecht +
Papendreeht)
3. Het uitvoeren van de verordening op de warenmarkten
4. Het organiseren van 3 kermissen en het toepassen van de verhuurvoorwaarden hiervoor
5. Het uitgeven van standplaatsen (ambulante handel) vanuit de APV
6. Het uitgeven van vergunningen t.b.v, kiosken
7* Het uitgeven van ventvergunningen
8, Het bijdragen aan beleid en planvorming inzake markten, kermissen, circussen,
standplaatsen, kiosken, ventvergunningen en winkeluitstalllngen
Bureau Nautisch beheer
Het bureau Nautisch beheer is verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt afhandelen van
scheepvaartverkeer in het Dordtse havengebied en het exploiteren van de havenfaciliteiten.
Het bureau heeft de volgende taken:
1. Handhaven Havenverordening en Binnenvaartreglement
2. Het uitvoeren van de verordening Binnenhavengeld 1995

3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

Het uitvoeren van de verordening Havenontvangst voorzieningen
Drinkwaterverordening Scheepvaart 1994
Implementeren van internationale wet- en regelgeving op het gebied van de
havenvoorijfningen
Opleggen van havengelden, leveren drinkwater en verhuur van waterpercelên aan
reparatiebedrijven en watersportverenigingen, bedienen van bruggen en het
schoonhouden van oppervlaktewater
Bijdragen aan de totstandkoming van beleid iniake het inrichten en beheren van de
haven.
Het uitvoeren van nautisch beheer voor de gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht
Het uitvoeren van toelicht op de haven beveillgingswet voor de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht

Bureau Groen, Reiniging, Afval &. Spelen
Het bureau GRAS is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
groenvoorzieningen en de speelvoorzieningen in de openbare ruimte en reiniging ïn de
openbare ruimte alsmede het organiseren van de inzameling van huishoudelijk afval*
In het kader van het beheer en onderhoud worden de volgende taken verricht;
1.
2,
3,
4.
6.
6.
7.
8,
9,

Op orde houden van de beheersystemen
Opstellen onderhoudsprogramma's {jaar en meerjaren)
Opstellen van randvoorwaarden en toetsen inrichtingsplannen op beheerbaarheid
Leveren van een bijdrage aan beleid en planvorming
M aken van beheerplannen
Oplevering en overdracht van projecten/werken
Inspecteren/schouwen van de arealen
Omietten inspecties in projecten
Uitvoeren van het beheer en onderhoud (voor zover niet ondergebracht In de wijken)
zowel het dagelijks beheer als het planmatig en correctief onderhoud

Daarnaast worden de volgende taken uitgevoerd
1.
2,
3*
4.
5.
6,
7,
8,
9.

Onderhoud water en oevers (o.a, baggeren en beschoeitngen)
Verlenen van kapvergunningen
Voorbereiden ■+ uitvoeren renovaties + nieuwe speelplekken
Opdrachtverlening aan Netwerk
Opdrachtverlening aan M ilieucontrole
Toetsing van huisvuilvoorzieningen bij nieuwbouw en reconstructies
Bijdrage aan beleid inzake afval, reiniging en schoon.
Uitvoeren van afvalprojecten (chippen minicontainers, ondergrondse containerlsatie)
Subsidieverordening instandhouding bomen in Dordrecht

Afdeling Gebiedsbeheer
De afdeling Gebiedsbeheer is verantwoordelijk voor:
1. Het jaarresultaat op het gebied van onderhoud groen, elementenverharding!
schoonhouden openbare ruimte en het realiseren van Integrale projecten
2. Het behalen van vastgestelde servicenormen voor meldingen openbare ruimte
3. Het bevorderen van klantgerichtheid
4. Het beheer van draaiboeken rampenbestrijding
De afdeling Gebiedsbeheer heeft de volgende taken:
1. Inventariseren en vertalen van wensen van bewoners en belanghebbenden
2, Actief intern en extern communiceren van uitvoeringsplannen en
onderhoudsmaatregelen

3,
4,
5,
08
7.
8.

Zorgen voor de gebiedsgerichte uitvoering van dagelijks beheer en onderhoud
Participeren in het wijkgerichte werken
Organiseren van optimale dienstverlening voor meldingen over openbare ruimte
Realiseren van Integrale projecten
Adviseren aan het stafbureau Beleid op grond van kennis en ervaring uit de rayons.
Participeren in sectoroverstijgende projecten en projecten van derden,

De afdeling Gebiedsbeheer is onderverdeeld in•
Bureau Projecten
•
Rayons West, Centrum en Oost,
Bureau Projecten
De groep projectcoördinatoren is het aanspreekpunt voor alle niet-reguliere projecten en
verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze niet routinematige, multidisciplinaire en
complexe projecten uit de meerjarenplanning.
De Rayons
Voor alle rayons geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor gebiedsgerichte uitvoering van
werkzaamheden binnen de kaders die voortvloeien uit de beheerprogramma's. Zij zijn dus
resultaatverantwoordelijk voor het jaaronderhoud aan openbaar groen en
elementenverharding.
De opzichters zien toe op het gebruik van de openbare ruimte, Dat betekent het uitvoeren
van schouw, het voorkomen, beperken of herstellen van schadebeelden, het stellen van
voorwaarden aan bijzonder gebruik, enzovoort.
De Rayons evalueren samen met de afdeling Technisch en Nautisch Beheer jaarlijks de
bereikte resultaten uit de werkprogramma's. De Rayons informeren tevens in hoeverre
behaalde prestaties in maatregelen of in beeld tot tevredenheid bij klanten hebben geleid en
of programma's dan wel budgetten moeten worden bijgesteld.
Elke gebiedsmanager heeft een taakveld als aandachtsgebied met daaraan gekoppeld
specifieke verantwoordelijkheid:
• Oost: taakgebied groen inclusief de verantwoordelijkheid voor het bomenonderhoud in
alle rayons en het uitvoerende onderhoudswerk aan water en oevers
• W&st: taakgebied schoon inclusief de verantwoordelijkheid voor de prestaties van
Netwerk
• Centrum: taakgebied grijs en verantwoordelijkheid kabels/leidingen, elementenverharding
en APV/reclame.
De afhandeling van wijklijn meldingen wordt gebiedsgericht afgehandeld.
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ORGANISATIESTRUCTUUR SECTOR STADS BESTUURS CENTRUM
Aan het hoofd van de stafeenheid Stads Bestuurs Centrum staat de directeur Stads Bestuurs
Centrum
/ ;
Het
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Stads Bestuurs Centrum heeft de volgende hoofdtaken:
Advisering van het College en de Directieraad
Coördinatie en regie op taakuitvoering door gelieerde organisaties
Coördinatie, regie en programmering van strategische beleidsvraagstukken
Coördinatie, regie en programmering van strategische middelenvraagstukken
Coördinatie en regie van de (bestuurlijke) planning- en controlcyclus in de meest brede
zin van het woord
Het inrichten en het verzorgen van de ö contramar functie voor (organisatieonderdelen
van) gemeenschappelijke regelingen en andere vormen van verbonden partijen
Logistieke en secretariële ondersteuning van College, Directieraad, het SBC en de COR

De Stafeenheid Stads Bestuurs Centrum is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1. Strategie en beleidsprogrammering
2. Kwaliteit en Middelenstrategie
3. Concerncontrol
4. Bestuurs- en managementondersteuning
5. Flexpool
Bovendien is het SBC verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Central©
ondernemingsraad
Afdeling Strategie en beleidsprogrammering
De Afdeling Strategie en beleidsprogrammering heeft de volgende taken:
1, Het bepalen van een gezamenlijke richting in het beleid, met systematische aandacht
voor de omgeving
2, Het coördineren en regisseren van beleidsprocessen en de afstemming daartussen
3, Het opstellen van een meerjarenbeleid en het bevorderen van een consistente uitvoering
daarvan,
4, Het leggen van verbanden tussen regionaal beleid, stedelijk beleid en de aanpak in de
wijken
5, Het doen van voorstellen voor het verbeteren van bestuurlijke besluitvorming in het
algemeen
6, Het bevorderen van bestuurlijke vernieuwing
7, Het stimuleren van samenwerking met burgers, partnerschap en netwerken
8, Het kabinet draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de burgemeester in de
uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden en in zijn rol als voorzitter van het college
en de gemeenteraad
9, Het uitvoering geven aan de contramalfunctie voor verschillende onderdelen van de QR
Drechtsteden
Afdeling Kwaliteit en Middelenstrategie
De Afdeling Kwaliteit en Middelenstrategie heeft de volgende taken:
1. Het behandelen van strategische vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering
2. Het werken aan een permanente verbetering van de organisatie
3. Het ontwikkelen van strategisch beleid voor de middelenfuncties en het voeren van de
regie op de agendering en de implementatie ervan.
4. Het initiëren en organiseren dat alle organisatieonderdelen werk maken van kwaliteit
IL Het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit en de effecten van beleid te meten
6, Het uitvoering geven aan de contramalfunctie voor verschillende onderdelen van de QR
Drechtsteden

Afdtling Concemcontrol
De Afdeling Coneerncontrol heeft de volgende taken:
1. Het voeren van de regie en coördinatie van de planning- en oontroicyolus van de
gemeente Dordrecht
2* Het zorgdragen voor de totstandkoming van de stadsbegroting, de stadsjaarrekening en
andere producten in het kader van de planning- en eontrolcyclus*
3, Het ontwikkelen van financieel beleid en kaderstelling, waaronder AO/IC
4, Het initiëren en uitvoeren van benchmarks en audits
5, Het adviseren van de Directieraad en Burgemeester en Wethouders over budgettaire of
financieel-economische vraagstukken
6, Het beheer van deelnemingen
7, Het uitvoering geven aan de contramalfunctie voor verschillende onderdelen van de GR
Drechtsteden
Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning
1, Het verzorgen van de secretariële, logistieke en administratieve ondersteuning van de
wethouders, de Directieraad en het Stads Bestuurs Centrum
2. Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Stads Bestuurs Centrum,
Afdeling Flexpool
De afdeling Flexpool heeft de volgende functieMedewerkers die als gevolg van organisatieontwikkelingen niet meegaan naar een (nieuwe)
externe organisatie, en die derhalve formeel geplaatst zijn in de Flexpool, begeleiden naar
een andere reguliere functie onder meer door middel van;
1, Öm- en bijscholing
2, Tijdelijke werkervaringsplaatsen
3, detacheringvormen.
Centrale Ondernemingsraad
De ondersteuning van de COR bevat de volgende taken:
1, Advisering en ondersteuning CÖR
2, Ondersteuning medezeggenschap
3, Ondersteuning activiteiten vakorganisaties
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ORGANISATIESTRUCTUUR ESSENHOF
Aan het hoofd van het bedrijf Essenhof staat de directeur.
Het bedrijf Essenhof is onderverdeeld ïn de volgende afdelingen:
1. Administratie
2. Huishoudelijke dienst
3. Algemene dienst
Ad. 1 Het hoofd Administratie ïs tevens bedrijfsleider en stuurt de drie afdelingen aan op
uitvoerende taken.
Afdeling Administratie
De afdeling Administratie heeft de volgende taken:
1, Het uitvoeren van de administratieve taken uit de wettelijke en buitenwettelijke
regelingen op het gebied van de lijkbezorging,
2, Het uitvoeren en handhaven van de bepalingen in de Beheersverordening Essenhof,
3, Informatie en advies aan publiek inzake regelgeving, diensten en producten met
betrekking tot begraven, cremeren en asbestemmingen,
4, Uitgifte van graven, verlenen van grafrechten,
5, Verkoop van overige diensten en producten.
6, Verlenen van vergunningen.
7, Verzorgen van asbestemmingen (bijzettingen en verstrooiingen),
8, Het bijhouden van de begraafplaats- en crematoriumadministratie (o,a, bijhouden
grafregister, dossiervorming, archivering*)
9, Het aannemen, inplannen en registreren van uitvaarten en de bijbehorende
dienstverlening,
10, Het factureren van de producten en diensten conform de Verordening rechten Essenhof.
11, Overige publieksgerichte administratieve en secretariële werkzaamheden, (waaronder
baliewerkzaamheden, telefoon, correspondentie),
12, Onderhouden van contacten met nabestaanden, ondernemers en toeleveranciers,
13, Assistentie verlenen bij uitvaarten (m.n. aulawerkzaamheden).
14, Alle voorkomende administratieve werkzaamheden m.b.t, de interne bedrijfsvoering.
Afdeling Huishoudelijke dienst
De huishoudelijke dienst heeft de volgende taken
1, Het bereiden en serveren van dranken en toebehoren
2, Het verzorgen van condoleances
3, Assistentie verlenen bij uitvaarten (m.n. aulawerkzaamheden)
4, Het schoonhouden van gebouwen.
Afdeling Algemene dienst
De algemene dienst heeft de volgende taken
1, Het uitvoeren van niet=administratieve taken uit de wettelijke en buitenwettelijke
regelingen op het gebied van de lijkbezorging.
2, Het uitvoeren en handhaven van de bepalingen in de Beheersverordening Essenhof,
3, Het begeleiden van uitvaarten en verrichten van aulawerkzaamheden,
4, Het delven en sluiten van graven en het uitvoeren van begrafenissen,
5, Het opgraven en ruimen van stoffelijke resten.
6 t Het uitvoeren van crematies.
7. Het verwerken van de as
8. Het uitvoeren van asbestemmingen (bijzettingen en verstrooiingen).
9. Het onderhouden van de graven en de grafvelden.
10. Het onderhouden van alle overige groen op de begraafplaatsen.

11. Het uitvoeren van alle voorkomende terreinwerkzaamheden (onderhoud paden,
watertappunten, verwerking afval etc)
12. Het onderhouden van materieel, machines en installaties.
13. Het te woord f taan van bezoekers van de begraafplaats.

BIJLAGE 9

ORGANISATIESTRUCTUUR EN TAKEN VAN HET SPORTBEDRIJF

ORGANISATIESTRUCTUUR SPORTBiDRUF
Aan het hoofd van het sportbedrijf staat de directeur,
Het Sportbedrijf is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
1, Accommodaties
2, Sportstimulering
3* Aquapulca
4. Ontwikkeling & Projecten
5. Bedrijfsbureau
Afdeling accommodaties
De afdeling accommodaties heeft de volgende taken:
1. Het beheer van binnen- en bultensportaccomodaties
2. Het aanbieden (verhuur, aanleg, onderhoud en exploitatie) van evenwichtig over de stad
verspreide, gevarieerde en kwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties
3. Verhuur van accommodaties
Afdeling sportstimulering
Het bureau sportstimulering heeft de volgende taken:
1, Het stimuleren van inwoners en met name van mensen in achterstandssituaties om deel
te nemen aan sport» en bewegingsactiviteiten
2, Het uitvoeren van wettelijke en buitenwettelijke regelingen op het beleidsveld. Op dit
moment zijn dat: Buurt, Onderwijs, Sport projecten (BOS), schoolsport, ouderensport,
Antiliianensport, Meedoen Allochtone Jeugd door Sport, Kidz in Balanz en
beweegmanagement.
Afdeling Aquapulca
De afdeling Aquapulca heeft de volgende taken:
1. Het veilig en verantwoord aanbieden van activiteiten gerelateerd aan een zwembad voor
de bezoeker en de medewerkers, te weten:
•
Recreatief zwemmen voor allerlei doelgroepen
• Zwemlessen voor het primaire onderwijs
•
Diverse zwem- en lesactiviteiten, zoals
Lessen voor zwangeren en baby/peuterzwemmen
Aquafit activiteiten (Aquarobïcs, Aquajogging)
Fit 50 + soos
Health activiteiten waar bewegen/ontspannen in het water centraal staat.
•
Gelegenheid geven tot gebruik door verenigingen, in drie disciplines (wedstrijd
zwemmen, Reddingsbrigade en onderwatersport).
2. Het uitvoeren van wettelijke en buitenwettelijke regelingen op het beleidsveld.
Afdeling Ontwikkeling & Projecten
De afdeling Ontwikkeling & Projecten heeft de volgende taken:
1, Uitvoeren van projecten/vraagstukken van strategisch belang en/of met een bestuurlijke
relatie,
2, Behandeling van niet-standaard vraagstukken rondom de thema's accommoderen,
exploiteren en sportstimulering,
3. Monitoring van projecten,
4. Onderhouden van contacten en netwerk zowel intern als extern,
5, Voorbereiden in initiëren van projecten.
6, Werving van middelen/partners.
7. Ondersteunen van verenlglngenfverenigingsondersteuning en Clubkoers)
8. Helpdesk voor sportvragen van klanten/burgers .

Afdeling bedrijfsbureau
De afdeling bedrijfsbureau heeft de volgende taken:
1. Het verzorgen van de secretariële* logistieke en administratieve ondersteuning van de
directeur en dë afdelingen,
2. Coördinatie, aansturing en bewaken van het bedrijfsjaarplan en da finanoiile
productcycli, waaronder kadernota, begroting, managementrapportages, interim-nota en
jaarrekening.
3. Opstellen budgettering inclusief kaders, richtlijnen en informatievoorziening voor de
sector,
4» Adviseren over en uitvoeren van control op voorstellen van het bedrijf.
5. Zorgdragen voor een zodanige opzet dat wordt voldaan aan de eisen van doelmatig
beheer en dat maatregelen worden genomen, noodzakelijk voor een goede werking van
de interne controle (Administratieve Organisatie).
6. Ondersteuning van het management en het invullen van "brede control".
7. Informatievoorziening en advisering informatiebeleid,
8. Het ontwikkelen en beheren van de Administratieve Organisatie
9. Het ondersteunen en adviseren van het bedrijfsmanagement op het gebied van de
bedrijfsvoering,
10. Het voeren van het secretariaat van de Sportraad.
11. Het voeren van het secretariaat van het samenwerkingsverband Aangepast Sporten
Drechtsteden.
12. Het adviseren over sportsubsidies op basis van de regionale subsidieverordening voor
aangepast sporten,
13. Het adviseren over sportsubsidies op basis van de sportsubsidieverordening.
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ORGANISATIESTRUCTUUR VASTGOEDBEDRIJF
Aan het Vastgoedbedrijf wordt leiding gegeven door de directeur,
Het Vastgoedbedrijf heeft de volgende taken:
1. Optreden als eigenaar van het gemeentelijke gebouwen met bijbehorende percelen (met
uitzondering van de schoolgebouwen en daaraan gebouwde sporthallen die eigendom
zijn van de gemeente).
2. Optreden als hoofdhuurder van gebouwen die van een externe eigenaar worden gehuurd.
3, Ter beschikking stellen van gebouwen aan de gemeentelijke organisatie en bestuurlijk
gelieerde organisaties zoals de Regio Zuid Holland Zuid en de GR Drechtsteden ten
behoeve van de huisvesting van deze organisatie,
4, Verhuren van accommodaties aan maatschappelijke doelgroepen.
B. Zorgdragen voor het behoud van gebouwd cultureel erfgoed,
6. Beheren van gebouwen die zijn aangekocht met het oog op toekomstige ruimtelijke en/of
economische ontwikkelingen in de stad,
7. Tijdelijk beheren van gebouwen die zijn aangekocht met het oog op opname in een
grondexploitatie van SO/Grondbedrijf,
8. Optimaliseren van het gemeentelijke eigendom van gebouwen.
9. Afstoting van overtollige gebouwen in het bezit van de gemeente,
10. Optreden als opdrachtgever voor renovatie of nieuwbouw van gebouwen ten behoeve
van de doelgroepen die hiervoor zijn aangegeven.
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ORGANISATIESTRUCTUUR EN TAKEN BEDRIJF WEIZIGT NMC
Aan het hoofd van het bedrijf Wejzlt NMC staat de directeur.
De directeur is verantwoordelijk voor het geheehstrategie, beleid, organisatie, personeel,
financiën en accomodaties. Geeft dagelijks leiding aan de afdelingen voor de uitvoering.
Voert besprekingen met opdrachtgevers en sluit contracten af.
Het bedrijf Weiiigt NMC is onderverdeel in de volgende afdelingen:
1, Afdeling Educatieve Communicatie
2 t Afdeling Beheer
Afdeling Educatieve Communicatie
De Afdeling Educatieve Communicatie heeft de volgende taken:
1. het ontwikkelen en uitvoeren van programma's rond de thema's : Water,
Energie, Afval en Natuur Sn de stad
2* het ontwikkelen en uitvoeren van een educatief aanbod voor zowel basisals voortgezet onderwijs in Dordrecht en de overige Drechtstêden
3, het verzorgen van afvalcommunicatie in de Dordrecht
4, het samenwerken met andere (ambtelijke) organisaties, burgers en
bedrijfsleven
5, het organiseren van workshops, symposia e.a.
6, het opbouwen en onderhouden van netwerken
Afdeling Beheer
De Afdeling Beheer heeft de volgende taken:
1. het dagelijks openstellen van het centrum voor individuele en groepsbezoeken
2, het verzorgen van de dieren
3 het verzorgen van de tuin
4. het onderhouden van verschillende accommodaties
5. het verzorgen van de (financiële) administratie
6. het verwerken van reserveringen
7* uitlenen van leskisten en andere materialen
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ORGANISATIESTRUCTUUR BEDRIJF PROJECTMANAGEMENT
Aan het Bedrijf Projectmanagement wordt leiding gegeven door de directeur
Projectmanagement heeft de volgende taken:
1. Het in opdracht binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders uitvoeren van het
project
2. Het beheersen van de samenwerking in projecten
3. Het verstrekken van informatie over de projecten binnen de door de opdrachtgever
gestelde kaders.
4. Het opbouwen en uitdragen van de professionalisering van projectmanagement

BIJLAGE 13

ORGANISATIESTRUCTUUR EN TAKEN VAN HET BEDRIJF
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ORGANISATIESTRUCTUUR MUSEA
Aan het hoofd van hot bedrijf Musea staat de directeur
Het bedrijf Musea heeft de volgende taken:
1. Het beheren, behouden en aanvullen van de collecties In de musea
2. Het ontwikkelen en organiseren van tentoonstellingen
Het bedrijf Musea is onderverdeeld In de volgende bureaus en disciplines:
Directie
Conservatoren
Collectiebeheer
Bibliotheek
Educatie
Restauratie & Depot
Financiën & Administratie
Interne dienst
Public Relations 8t Marketing
De
1.
2,
3*
4,
5,

Directie heeft de volgende taken:
Algehele leiding van de musea
Mede bepalen van vorm en Inhoud van het culturele beleid van de stad
Leggen en onderhouden van (inter)nationale contacten
De directeur heeft de algemene leiding en stuurt de inhoudelijke zaken aan
De zakelijk leider is zijn vervanger en stuurt de bedrijfsvoering aan

INHOUDELIJKE ZAKEN
De conservatoren hebben de volgende taken:
1, Het begeleiden en verrichten van onderzoek naar de collecties en van tentoonstellingen
2» Het maken van tijdelijke tentoonstellingen
3. Het verzorgen van publicaties
Collectiebeheer heeft de volgende taken:
1, Het optimaal behoud en beheer van de collecties
2, Het zorgdragen voor de registratie, de ontsluiting en de presentatie van de collecties
3* Het zorgdragen voor het bruikleenverkeer eigen collectie en de transporten ervan
4, Het beheer van de depots
De Bibliotheek heeft de volgende taken:
1 „ Het beheren van de bibliotheek, fototheek en diatheek
2, Het ter beschikking stellen van beeldmateriaal aan publiek en organisaties
Educatie heeft de volgende taken:
1, Het verzorgen van publieksbegeleiding voor de musea
2. Het ontwikkelen en verzorgen van presentaties en educatieve programma's onder andere
voor scholen (leerlingen bezoek)
Restauratie heeft de volgende taken:
1. Het conserveren en restaureren van objecten
2. Het beheren van de collectie terzake van schoonmaak, transport en conditioneren van
kunstwerken
3. Het begeleiden van kunsttransporten
BEDRIJFSVOERING

Bureau Financiën & Administratie heeft de volgende taken:
1, Het opstellen, controleren en registreren van uitgaande en binnenkomende facturen
2, Het zorgdragen voor de betaling van ontvangen facturen en voor het binnenkomen van
toegezegde sybsïdies
3, Het aansturen van kassa personeel
4, Het beheren van liquide middelen
5, Het verrichten van secretarieel administratieve werkzaamheden
6, Afhandelen van diverse automatiseringsvraagstukken voor de musea
7, Het mede vorm geven van het financiële beleid voor de musea
8, Het mede opstellen van de financiële stukken in de P&C cyclus
Bureau Interne dienst heeft de volgende taken:
1. Het zorgdragen voor de bewaking van de musea
2. Het zorgdragen voor de schoonmaak van de musea
3. Het zorgdragen voor de receptiebalies van de musea
4. Uitvoering van de inrichting en uitruiming van tentoonstellingen
5* Het uitvoeren van (kunst)transporten
6, Het behandelen van aanvragen voor bijzondere activiteiten/festiviteiten
7, Het zorgdragen voor het onderhoud van gebouwen, terreinen, technische voorzieningen
8, Het zorgdragen voor de veiligheid
Public Relations & Marketing heeft de volgende taken
1, Het maken van een pr- en marketingbeleid voor de musea
2, Het verzorgen van de pr en marketing voor de collecties, voor activiteiten/festiviteiten en
voor alle presentaties en tentoonstellingen
3, Het leveren van een bijdrage aan de stedelijke promotie
4, Het samenwerken met andere instellingen op het gebied van pr en marketing
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ORGANISATIESTRUCTUUR BEDRIJF SCHOUWBURG KUINSTMIN
Aan het hoofd van h i t bedrijf Schouwburg Kunstmin staat de directeur
Het badrijf Schouwburg Kunstmin heeft de volgende taken:
1. Het verzorgen van de programmering van de schouwburg
2, Het verhuren van (onderdelen van) de schouwburg op commerciële basis
3. Het verhuren van (onderdelen van) de schouwburg op sociaal culturele basis
4, De exploitatie van Filmhuis Ginode
Het bedrijf Schouwburg Kunstmin is onderverdeeld in de volgende bureau's:
1, Directie
2, Verhuur
3, Administratie
4, Public Relations
5, Theater technische dienst
De
1.
2,
3*
4.
5.
6.
7.

Directie heeft de volgende taken;
Algehele leiding van de schouwburg
Mede bepalen van vorm en inhoud van het culturele beleid van de stad
Programmering van de professionele voorstellingen
Verzorgen van educatieve activiteiten
Leggen en onderhouden van (inter)nationale contacten
Beheer gebouw
interne bedrijfsvoering

Bureau Verhuur heeft de volgende taken:
1, Uitvoering geven aan commerciële verhuringen
2, Het bevorderen van sociaal culturele voorstellingen en het ondersteunen van deze
activiteiten
Bureau Administratiejieeft da volgende taken:
1. Het registreren en verzorgen van de inkomende en uitgaande post
2. Het verzorgen van de financiële administratie
3. Planning en control
Bureau Public relations heeft de volgende taken:
iT Het verzorgen van de Public Relations en marketing van Schouwburg Kunstmin
2. 2, Programmering en Public Relations en marketing van Filmhuis Cinode
3. Hat aansturen van de kassa medewerkers
Bureau Technische dienst heeft de volgende taken:
1. Theatertechnische ondersteuning van voorstellingen en verhuringen,
2. Projecties van films
3. Het onderhoud en beheer van apparatuur,
4. Het begeleiden van het onderhoud aan het gebouw
5. Schoonmaak van het gebouw
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ORGAMSATffiSimUCTUÜR BEDMJF ERFGOEBCIlCmüM DIEF
Aan bet hoofd van het bedrijf Erfgoedcentrnin DiEP stoat de directeur
Het bedrif Erfgoedeentrum DiEP heeft de volgende taken:
1. Het beheren van archieven en collecties uit Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid en
het ontsluiten en conserveren daarvan
2. Het beheren van de archeologische en bouwhistorische collectie van Dordrecht en het
ontsluiten en conserveren daarvan
3. Het ter beschikking stellen van de collecties aan het publiek op de studiezaal en via
internet
4. Het verzorgen van publicaties en tentoonstellingen
5. Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten
6. Het verzorgen van educatieve projecten en voorlichting (lesbrieven en filmvoorstellingen)
7* Het uitvoeren van de inspectie en advisering op het gebied van het (digitale)
archiefbeheer
Het bedrijf Erfgoedcentrum DiEP is onderverdeeld in de volgende bureaus:
1, Directie
2a Coilectiebeheer
3. Bedrijfsvoering
4. Publieksactiviteiten
De
1.
2.
3.

Directie heeft de volgende taken:
De algehele leiding van DiEP
Het meebepalen van de vorm en inhoud van het culturele beleid van de stad
Het leggen en onderhouden van (inter)nationale contacten

Bureau Coilectiebeheer heeft de volgende taken:
1. Het verwerven van collecties en archieven, evenals het selecteren en (nader) ontsluiten
daarvan
2, Het (nader) ontsluiten van de archeologische en bouwhistorische collectie
3, Het beheren van de collecties en archieven
4. Het uitvoeren van de inspectie en advisering ten aanzien van het naleven van de wet- en
regelgeving op het gebied van het archiefbeheer in Dordrecht en de aangesloten
regiogemeenten
5. Het uitvoeren van restauraties en conserverende handelingen
6, Het verzorgen van het beheer van het Stadsdepot
Bureau Bedrijfsvoering heeft de volgende taken:
1. Het verzorgen van de financiële administratie
2. Het opstellen, controleren en registreren van uitgaande en binnengekomen facturen
3. Het beheren van liquide middelen
4. Het registreren van binnengekomen en uitgaande correspondentie
5. Het verzorgen van de personeelsadministratie
6. Het bemensen van de receptiebalie
7. Het verzorgen van het beheer van het archief gebouw
Bureau Publieksactiviteiten heeft de volgende taken:
1, Het verzorgen van publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten en lesbrieven
2, Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten
3, Het bemensen van de studiezaalbalie en de depotdlenst
4, Het verzorgen van filmvoorstellingen
5, Het verzorgen van de voorlichting

6. Het relatiebeheer met nieuwkomersCorganlsatles) In Dordrecht en de regiogemeenten
7, Het relatiebeheer met particuliere instellingen in de regiogemeenten.
8 Het beheer en de programmering in het Hof
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ORGANISATIESTRUCTUUR PROGRAMMA'S

De Programma's kennen vier kernposities:
1. Opdrachtgever;
2. Programmamanager;
3. Programmacontroier;
4. Programmamedewerker(s);
Opdrachtgever,
De opdrachtgever heeft de volgende taken:
1. Verstrekken van de opdracht tot het laten uitvoeren van het programma
2. Sturen op de voortgang van het programma
3. Ter beschikking stellen van de benodigde mensen, middelen en financiën
4. Rapporteren over de voortgang van het programma aan de bestuurlijk opdrachtgever
Programmamanager
De Programmamanager heeft de volgende taken:
1. Verstrekken van de opdracht voor het laten uitvoeren van de inspanningen
2. Sturen op de afgesproken voortgang van de inspanningen
3. Sturen op de samenhang binnen het programma
4* Creëren van ambtelijk draagvlak binnen het programma
5* Rapporteren over de voortgang van het programma aan de ambtelijk opdrachtgever
6. Sturen op de kwaliteit van de uitvoering van de taken.
Programmacontroller
De Programmacontroier heeft de volgende taken:
1, Zorgdragen voor de planning en control taken
2. Ondersteunen van de programmamanager
Programmamedewerker
De Programmamedewerker heeft de volgende taken:
1» Feitelijk uitvoeren van het werkzaamheden, gericht op de realisatie van het programma
2, Leveren van deskundigheid op het vakgebied

