
 
AANBIEDINGSFORMULIER 

PRESIDIUM 

 

Datum  : 9 december 2021 
Agendapunt : 10. 
Titel  : Introductieprogramma nieuwe gemeenteraad 

 

Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd te besluiten over het introductieprogramma van de nieuwe raad na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.  

U wordt daarbij gevraagd aanvullende wensen kenbaar te maken, zodat hier rekening 
mee kan worden gehouden in voorbereiding van de uitvoering.  
 
Samenvatting: 

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 start een nieuwe raadsperiode. De 
griffie coördineert en organiseert voor de nieuwe raad een introductieprogramma. Dit 
programma start na de verkiezingen (medio maart) en loopt door tot medio mei. Daarna 
starten de reguliere raadsvergaderingen.  

Het doorlopend trainen en begeleiden van raadsleden blijft een aandachtspunt, ook na de 
introductieperiode. Griffier heeft hier aandacht voor. Het plannen van deze momenten 
loopt dan ook na de introductieperiode door via de agendacommissie.  

Het introductieprogramma is bedoeld voor zowel raads- als commissieleden. Ook de 
burgemeester, griffier en gemeentesecretaris sluiten (op onderdelen) aan.   

Doelen 

1. Raads- en commissieleden leren elkaar kennen 
2. Raads- en commissieleden kennen de werkwijze van de Dordtse Dinsdag, waaronder 

de vergaderstructuur en wijze waarop begrotings- en verantwoordingsstructuur 
(planning- en controlcyclus) leidend is in de jaarplanning 

3. Raads- en commissieleden zijn geschoold in de belangrijkste vaardigheden om 
effectief lokaal politiek te kunnen bedrijven, zoals het voeren van het woord in eerste 
en tweede termijn, debatteren, wijze van interrumperen, formuleren van politieke 
vragen en het opstellen van moties en amendementen. Ook de omgang met agressie, 
intimidatie en integriteit maakt hier onderdeel van uit.  

4. Raads- en commissieleden kennen de inhoudelijke (maatschappelijke) vraagstukken 
van de portefeuilles/ inhoudelijke dossiers. Indien mogelijk wordt dit georganiseerd 
door middel van werkbezoeken in de stad/ regio. 

5. Raads- en commissieleden kennen de regionale samenwerkingsverbanden 
(verbonden partijen), politiek-bestuurlijke rolverdeling en inhoudelijke 
sturingsinstrumenten 

6. Raads- en commissieleden weten op welke wijze de betrokkenheid van inwoners is 
en/ of kan worden georganiseerd 

7. Raads- en commissieleden kennen de politiek-bestuurlijke routing van stukken, zoals  
initiatiefvoorstel, burgerinitiatief, brieven, raadsvoorstel en raadsinformatiebrief en 
kennen de werking van het raadsinformatiesysteem e.a. benodigde systemen 



 
8. Raads- en commissieleden weten welke ondersteuning er is georganiseerd: griffie, 

Rekenkamercommissie, accountant, ambtelijke ondersteuning en opties voor inhuur 
van externe adviseurs (o.a. second opinion) 

Data  

Voor de opzet wordt voorgesteld uit te gaan van het introductieprogramma 2018. Dit is 
destijds positief geëvalueerd, waarbij vanzelfsprekend geconstateerde verbeterpunten 
worden meegenomen. De opzet van 2018 wordt vertaald naar 2022. Daarnaast wordt 
uitgegaan van implementatie van de Dordtse Dinsdag, waarbij de activiteiten alleen 
worden georganiseerd op dinsdagen vanaf 16.00u.  

De volgende data worden voorgesteld1:  

 Woensdag 30 maart:   Installatie nieuwe raad (verplichte datum) 
 Donderdag 31 maart-1 april:  Tweedaagse op locatie inclusief overnachting2 
 Dinsdag 5 april:    Vanaf 16u introductieprogramma en vanaf 20u 

debatraad bevindingen informateur 
 Dinsdag 12, 19 april:  Introductieprogramma vanaf 16u op Dordtse 

Dinsdagen  
 Dinsdag 26 april:   Introductieprogramma vanaf 16u en vanaf 20u 

debatraad gesprek formateur met fracties 
 Dinsdag 17 mei:   Vanaf 16u introductieprogramma en vanaf 20u 

debatraad coalitieakkoord en installatie wethouders (onder voorbehoud) 
 Donderdag 19-20 mei:  Presidium tweedaagse 
 Dinsdag 24 mei:   Eerste reguliere Dordtse Dinsdag 
 Dinsdag 31 mei:   Eerste reguliere debatraad 

De (aspirant-)raads- en commissieleden kunnen deze data reserveren in hun agenda en 
de griffie zal hiermee locaties gaan reserveren.  

Naast besluitvorming over (doelen en opzet van) het introductieprogramma, wordt u 
gevraagd ook aanvullende wensen voor het programma kenbaar te maken. 

 

Financiële consequenties: 

De activiteiten worden gedekt uit de begroting van de griffie, kostenplaats Flankerende 
activiteiten gemeenteraadsverkiezingen 2022. In het Draaiboek 
Gemeenteraadsverkiezingen Dordrecht is een bedrage van € 45.000,- opgenomen in de 
begroting voor het introductieprogramma.  

 

Vergaderstukken: 

N.v.t. 

 

Vervolgproces: 

Griffie bereidt het introductieprogramma inhoudelijk voor. Daarbij wordt als 
vanzelfsprekend rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. 

                                                           
1 Uitgaande van verlenging van Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (TwvC) 
2 Optie op Fletcher Doorwerth-Arnhem 


