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Zoals geformuleerd in het Coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij de ambitie om de
sociaal-economische positie van de stad Dordrecht en haar inwoners richting 2030 te
versterken. Hierbij staan, zoals Berenschot in navolging van Tordoir en Marlet
concludeert, drie opgaven centraal: - Het woningaanbod op orde te brengen zodat de
regio aantrekkelijk is voor alle sociaal economische klassen en opleidingsniveaus; - De
regio bereikbaarder te maken via alle mobiliteitsvarianten, zodat ontsluiting maximaal
wordt; - Meer en betere aansluiting op werk, vooral ook banen met een hoger
opleidingsniveau, waardoor alle Drechtstedelijke inwoners een goede kans krijgen op de
arbeidsmarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze drie opgaven essentieel zijn voor een
gezonde ontwikkeling van Dordrecht en vanuit de onlosmakelijk verbonden agglomeratie
Drechtsteden. Door een impuls te geven aan de dragende kracht van huishoudens en
bedrijven in onze stad, zorgen we voor een stevige buffer om ook op de langere termijn
voorzieningen voor de inwoners aan de vragende kant van de stad in stand te houden. In
de Kadernota 2020 is de financiële strategie die hoort bij deze inhoudelijke ambitie
beschreven: strategische investeringen dienen de verdiencapaciteit van de stad te
bevorderen. In deze Kadernota hebben wij ook aangeboden om met elkaar te spreken
over, en vervolgens te komen tot, een gezamenlijk toetsingskader op deze investeringen
in de groei van de stad. Directe aanleiding hiervoor vormt de aanstaande verkoop van de
Eneco-aandelen. Dit toetsingskader hebben wij in eerste aanleg vormgegeven in de vorm
van Beleidskaarten, die zijn ontwikkeld als instrument ('filter') om te komen tot een
concreet beeld van wat de gemeente verstaat onder strategische investeringen, die de
verdiencapaciteit van de stad bevorderen. De kaarten zijn bedoeld om toekomstige
investeringen in de groei van de stad te onderbouwen en aan u te presenteren, om
voorstellen voor investeringen tegen elkaar af te kunnen wegen en hierover met elkaar
het goede gesprek te voeren. De kaarten laten zien welke investeringen op basis van
theorie en bewezen praktijk het hoogste rendement opleveren en op een termijn van 10
tot 20 jaar blijvende waarde toevoegen aan de stad die wij in 2030 willen zijn en waar
dragende en vragende inwoners op termijn allemaal van profiteren. Die kansen liggen
voor Dordrecht vooral op het vlak van groei van het aantal (zelfredzame) inwoners, groei
van het aantal aantrekkelijke woningen, versterking van het opleidingsaanbod en van de
werkgelegenheid.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie GroenLinks.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 21 januari 2020 20:00
De heer Sas spreekt namens het Platform Duurzaam Dordrecht in op dit onderwerp. Hij
benadrukt het belang om te investeren in duurzaamheid.
De commissie benoemt met name de energietransitie en onderwijs als bijzondere
aandachtspunten in het prioriteringskader en besluit dat het prioriteringskader als
hamerstuk naar de raad kan.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - woensdag 15 januari 2020 20:15
De commissie besluit dit punt te bespreken in de volgende commissievergadering.

