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De RAAD van de gem eente Dordrecht;
gezien het rapport 'W aar voor je geld' over wat burgers willen weten over de
m anier waarop hun gem eente geld uitgeeft en de keuzes die daarin worden
gem aakt en het bijbehorend raadsvoorstel: Nr. GRIF/2018/2205331
gelet op artikel 185, tweede lid Gem eentew et en artikel 10 van de Verordening
rekenkam ercom m issie Dordrecht;

besluit:
1.

2.
3.

4.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkam ercom m issie 'W aar voor
je geld' over inzicht voor burgers en andere belangstellenden in de
bestedingen van de gem eente Dordrecht;
de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;
het college van burgem eester en w ethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om bij de kom ende begrotingsbehandelingen en kadernotabehandelingen rekening te houden met de behoeften van de inwoners
(nam elijk de wens van de respondenten om naast te weten waar het geld
aan is besteed m aar ook wat er meer is bereikt) en te bezien of hier meer
en goed toegankelijke inform atie over is te geven;
het college van burgem eester en w ethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om vake r - als pilot - een audit in te zetten zoals deze. De
inform atie uit het panel kan dienen als indicatie voor hetgeen w aarover
burgers m eer inform atie zouden willen ontvangen. Om hier beslissingen of
beleid op te kunnen m aken, dient vervolgonderzoek plaats te vinden bij een
groep inwoners die representatief is voor de gem eente Dordrecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2019.

Pagina 1/1
MIX
V -u 3

Papier

F S C FSC* C013230

