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De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 juni 2022 inzake
Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat:
onderstaande zes voorstellen uit de bijgesloten nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026
komen, hieronder benoemd als KSV. Een uitgebreide toelichting op de voorstellen wordt in de nota
gegeven;

besluit:

de huidige indeling van begrotingsprogramma's gebaseerd op de periode 2018-2022 op hoofdlijnen
te continueren, met inbegrip van de verbetervoorstellen la t/m id uit de nota KSV, waardoor er in
de periode 2022-2026 wordt gewerkt met zes inhoudelijke begrotingsprogramma's;
voortaan zowel nieuwe activiteiten (growing concern) en reguliere activiteiten (going concern) in de
beleidsprogramma's van de begroting op te nennen. Tevens de beschrijving van de activiteiten
meer op hoofdlijnen en minder gedetailleerd uit te voeren (zie voorstel 2 uit de nota KSV);
de koppeling van geld aan inhoud op het niveau van het begrotingsprogramma te blijven
continueren en niet over te gaan op een een-op-een koppeling van lasten en baten aan activiteiten.
Daarbij wel te onderzoeken of meer financieel inzicht gegeven kan worden door lasten en baten per
programma op productniveau te publiceren (zie voorstel 3 uit de nota KSV);
voor de Begroting 2023 alleen BBV-indicatoren op te nemen en het Dashboard Agenda Dordrecht
2030. Na de Begroting 2023 te onderzoeken welke mogelijke aanvullende indicatoren naast de
verplichte 34 BBV-indicatoren kunnen worden opgenomen in de P&C-producten (zie voorstel 4 uit
de nota KSV);
nader onderzoek te doen naar een mogelijke samenvoeging van bestuursrapportage en kadernota
en regionale afspraken over de cyclus en wijze van besluitvorming. Een mogelijke samenvoeging
zal in samenspraak met de raad plaatsvinden en in ieder geval niet voor de Bestuursrapportage
2023/Kadernota 2024 plaatsvinden (zie voorstel 5 uit de nota KSV);
meer vormen van kwalitatief verantwoorden toe te passen, indien dit aansluit bij de door de
gemeenteraad uitgesproken informatiebehoefte, als aanvulling op de reguliere verantwoording van
bestuursrapportage en jaarstukken. Daarnaast onderzoeken we hoe de balans in de reguliere
verantwoording van de P&C-producten kan worden verbeterd, zodat de doelstellingen en voortgang
hierop meer dan de individuele activiteiten centraal komen te staan (zie voorstel 6 uit de nota
KSV).

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 5 juli 2022.
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