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Relevante stukken:
- Programmabegroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2010 (groslijstnummer 160, 160a en
160b, agendapunt 19 van de gemeenteraad van 14 november 2006);
- Rekenkamerrapport ‘Dordtse Dromen’, groslijstnr. 132, Adviescommissie 5 en 19 september
2006, raad 3 oktober 2006;
Overige documenten
- Motie `Raad aan zet` (raad van 1 april 2008);
- RIB template grote projecten (11 december 2007).
- Aangenomen motie Financieel overzicht grote projecten (motie 24, raad 6 en 7 november
2007);
- Gemeente Dordrecht: risicoanalyse grote projecten, Deloitte, (17 oktober 2007);
- Verslag en bijlagen themabijeenkomst risicobeheersing grote projecten (groslijstnr.198d, 6
september 2007);
- Raadsinformatiebrief Risicobeheersing grote projecten (groslijstnr. 198c, adviescommissie
26 juni en raad 10 juli 2007);
- Raadsinformatiebrief Risicobeheersing grote projecten (groslijstnr.198b, raad 24 april
2007);
- Presentatie “risicomanagement in Dordrecht” (adviescommissie 27 maart 2007);
- Notitie van ECO- Dordt “Grip over risicobeheersing grote projecten” (groslijstnr.198a);
- Startnotie Onderzoeksopzet Onderzoek Risicomanagement Grote Projecten (groslijstnr
198);
- Aangenomen motie tot onderzoek risico's lopende grote projecten (raad 3 oktober 2006);
Toelichting:
31 Mei heeft u de volgende zaken ontvangen:
- De brief van het college behorende bij het jaarverslag met als bijlage de technische
resultaatbestemming, het jaarverslag 2007 (met de goedkeurende verklaring van de account), het
collegebesluit en het ontwerpbesluit voor de raad;
- Het rapport met bevindingen van de accountant;
- Het burgerjaarverslag en het jaarverslag van de klachten.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het getrouwe beeld en voor de
rechtmatigheid van het jaarverslag 2007 en heeft een rapport van bevindingen opgesteld.
Naar aanleiding van de motie `Raad aan zet` wordt het jaarverslag als volgt behandeld.
Op 10 juni 2008 komt de auditcommissie avant la lettre, vanaf nu auditcommissie, bijeen en
wordt u in de gelegenheid gesteld om met de accountant van gedachten te wisselen over zijn
bevindingen. Tevens kunt u via uw vertegenwoordiger in deze auditcommissie wethouder Van
Steensel en zijn ambtelijke ondersteuning technische vragen stellen over het jaarverslag en de
financiële verantwoording over 2007. De auditcommissie kan dan een technisch en apolitiek
advies geven richting de raad over de financiële paragrafen, hoofdstukken 4 en 5.
De beleidsinhoudelijke discussie over de jaarstukken met bijlagen start vervolgens op 10 juni

tijdens de Dordtse Kamers. Deze behandeling vangt aan door programmagewijze bespreking
waarbij per begrotingsprogramma uit hoofdstuk 3 van het jaarverslag een programmakamer
plaatsvindt waar de woordvoerders de wethouders politiek inhoudelijk kunnen bevragen. Op basis
hiervan kan de raad op 17 juni een oordeel geven over de gestelde en behaalde doelen en
effecten en een oordeel geven over de financiële verantwoording.
Door de technisch financiële behandeling eerder te laten plaatsvinden in de auditcommissie kan in
de Dordtse Kamers de focus liggen op de beleidsinhoudelijke behandeling van het jaarverslag. In
het jaarverslag legt het college verantwoording af over de door haar behaalde doelen en effecten.
Deze doelen en effecten zijn benoemd in de programmabegroting 2007. Door deze twee
documenten te vergelijken op de realisatie van de gestelde doelen kunt u als fractie controleren
of het college het door u vastgestelde beleid realiseert. Daarbij kunt u extra aandacht schenken
aan de doelen en effecten die uw fractie van belang vindt.
Overigens, op pagina 10 van het jaarverslag wordt gezegd dat de projectbladen `grote
projecten` zijn meegezonden met dit jaarverslag. Deze komen echter later aan bod in een aparte
behandeling in de adviescommissie, namelijk op donderdag 19 juni 2008. Zo nodig wordt deze
behandeling gevolgd door een raadsdebat op 8 juli. De benodigde stukken voor de grote
projecten worden u direct na ontvangst op de griffie toegezonden.
Agendacommissie 2008:
n.v.t.
Dordtse Kamers 10 juni 2008:
Hieronder staan per programmakamer de belangrijkste zaken die besproken zijn op 10 juni 2008.
Onderstaande informatie kunt u gebruiken bij uw voorbereiding op het raadsdebat van 17 juni
a.s.
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
De aanwezige raads- en commissieleden hebben tal van vragen gesteld met betrekking tot de
paragraaf 3.6.4. 'economische structuurversterking" en paragraaf 3.7 Programma
ondernemerschap en bereikbaarheid. Al de vragen zijn naar tevredenheid beantwoord door
wethouders Van den Oever en Spigt.
Wethouder van den Oever heeft toegezegd voor maandag 16 juni 12.00 uur bij de griffie ten
behoeve van de raad nadere gegevens aan te leveren over Integraal ondernemen Drechtsteden.
Programma Bestuur, Participatie, Dienstverlening
In deze programmakamer is aan de hand van het Jaarverslag, het Burgerjaarverslag en het
Jaarverslag klachten geconstateerd dat de zaken waar de burger in de dagelijkse praktijk mee te
maken heeft over het algemeen goed verlopen. Een uitzondering is de afhandeling van de
brieven; daarover zijn in deze programmakamer zorgen geuit. Opmerkingen zijn gemaakt over de
digitale dienstverlening en de bereikbaarheid daarvan voor specifieke groepen en de relatief lage
waardering voor het Ondernemersloket. Er is verder gesproken over de ogenschijnlijke
discrepantie tussen de in de stukken geconstateerde tevredenheid van de burgers en de
toegenomen participatie versus uitingen in de praktijk. De belangrijkste thema’s die verder aan de
orde zijn gekomen, zijn: het stijgende ziekteverzuim in de organisatie, het oordeel van de
medewerkers over de gepresenteerde cijfers, de effectiviteit van SMS-alert en de veiligheid van
de Detentieboot. De door de commissieleden gestelde vragen worden beantwoord. Vragen over
de samenstelling van de Commissie voor beroep en bezwaar en de gevolgde procedure bij de
bepaling van de WOZ-waarde staan nog open. De antwoorden worden uiterlijk maandag 16 juni
per e-mail verspreid.
Programma Wonen en Leefbaarheid
De commissieleden stellen tal van vragen van financieel-inhoudelijke aard, die voor het grootste
deel door de wethouders Kamsteeg en van Steensel naar tevredenheid worden beantwoord. De
nog openstaande vragen zijn door het SBC genoteerd en worden uiterlijk maandag 16 juni 12:00
uur door het college schriftelijk beantwoord.
Wethouder Kamsteeg kondigt de volgende beleidsproducties aan: sociaal programma

herstructurering Crabbehof voor twee jaar (binnenkort), lijst beschermde bomen i.h.k.v. het
boomstructuurplan (nog dit jaar) en resultaten afspraken i.h.k.v. het Actieplan Krachtwijken van
minister Vogelaar (binnenkort).
Programma Sociale Infrastructuur
Er worden inhoudelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouders Kamsteeg en Lagendijk die
grotendeels beantwoord worden. De focus bij de vragen ligt op de onderwerpen alcoholgebruik
onder jongeren en jongerenbeleid in het algemeen, het achterblijven van het aantal deelnemers
aan inburgeringcursussen, het organiseren van structurele culturele activiteiten en voorzieningen,
het SOS-kinderfonds en de onderbenutting van de schuldhulpverlening. Er staan nog enkele
vragen open welke door de portefeuillehouders per e-mail beantwoord worden voor maandag 16
juni, 12:00. Deze antwoorden zullen direct doorgestuurd worden naar de fracties zodra zij
binnenkomen bij de griffie.
Programma Veiligheid
Alle inhoudelijke vragen worden door de portefeuillehouders Bandell en Van den Oever naar
tevredenheid van de aanwezige commissieleden beantwoord. Naar aanleiding van een suggestie
van mevrouw Van den Berg van GroenLinks biedt burgemeester Bandell aan om bij voldoende
belangstelling vanuit de raad een gesprek over de sluitende aanpak van de jeugdproblematiek te
organiseren tussen raadsleden en vertegenwoordigers van organisaties die zowel vanuit de
repressieve als de preventieve kant te maken hebben met de jeugdproblematiek.
Wethouder Van den Oever biedt aan om aan de hand van een tussenrapportage een avond te
willen organiseren waarop de raad wordt bijgepraat over het project "School op safe". Dit naar
aanleiding van de vele vragen die gesteld zijn over het onderwerp verkeersveiligheid rondom
scholen. Tot slot zegt wethouder Van den Oever namens zijn collega Van Steensel toe dat het
zogeheten lobbyboek externe veiligheid naar de raad zal worden gestuurd.
Programma Werk en Scholing
De commissieleden stellen tal van vragen van financieel-inhoudelijke aard, die alle door de
wethouders van Steensel en Spigt naar tevredenheid worden beantwoord.
Wethouder Spigt zal n.a.v. een vraag van het CDA bij het thema Arbeidsmarkttoeleiding de
rapportage over Route 23 opzoeken en verstrekken.
Wethouder van Steensel zal n.a.v. een vraag van D66 inzichtelijk maken welke leerlingen elders
op school zitten (bijv. op de door D66 genoemde zgn. Loodsschool). V.w.b. de vragen over
nieuwe gymzalen en het integraal huisvestingsplan onderwijs verwijst hij naar de as. Kadernota
2009.
Gemeenteraad 17 juni 2008:
Besluit: De raad besluit ten aanzien van de jaarstukken 2007:
1. kennis te nemen van de gemelde afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007;
2. in te stemmen met de 'technische' resultaatbestemming van € 16,5 miljoen conform bijlage 1
bij het raadsvoorstel;
3. het saldo van het vrij besteedbaar resultaat van € 30,7 miljoen toe te voegen aan de algemene
reserve van de stad;
4. de jaarstukken 2007 vast te stellen;
5. kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. De fractie van B.V.
DORDT neemt (met waardering) kennis van het jaarverslag, maar vindt vaststelling voorbarig
voordat op 19 juni as. de 13 grote projecten zijn besproken.

