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Titel  : Eerste evaluatie Dordtse Dinsdag 

 

Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd: 

1. Het Presidium te gebruiken als begeleidingsgroep in het eerste jaar van de 
implementatie van de Dordtse Dinsdag. 

2. De werking van de Dordtse Dinsdag tot nu toe te evalueren: wat gaat goed en wat 
vraagt mogelijk bijstelling?   

Samenvatting: 
Sinds deze bestuursperiode werken we met de Dordtse Dinsdag. Dit is idee is medio 
vorige bestuursperiode ontstaan en in opdracht van de raad met behulp van een 
werkgroep nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in december 2021 (zie 
de link hieronder bij 'vergaderstukken' naar de uitwerking van de Dordtse Dinsdag 
waarover conform is besloten). 

Op advies van de raad van Groningen (die hebben een dergelijk traject ongeveer een 
jaar voor ons doorlopen en werken op dezelfde manier) zijn de werkafspraken niet direct 
in het Reglement van Orde (RvO) 'gegoten', maar werken we met een werkdocument 
(Spelregels Dordtse Dinsdag) dat onze raad april jl. heeft vastgesteld (zie eveneens link 
bij kopje 'vergaderstukken'). Het idee is dat we het werkdocument relatief makkelijk 
tussentijds kunnen aanpassen naar aanleiding van evaluaties (en daarmee dus 
bijsturen). In artikel 41 lid 2 van ons RvO is vastgelegd dat het presidium de spelregels, 
op elk kan moment aanpassen.  

Voor wat betreft de monitoring van de voortgang / evaluatie heeft de werkgroep de raad 
geadviseerd in juni en oktober 2022 en januari 2023 een tussentijdse evaluatie te doen. 
Dit zou zich met name kunnen richten op het praktisch functioneren van De Dordtse 
Dinsdag. In maart 2023 (een jaar na invoering) vindt dan een uitgebreide evaluatiesessie 
met raad en college plaats. Daarna volgt een voorstel tot aanpassing van het Reglement 
van orde.  

De werkgroep Dordtse Dinsdag heeft geadviseerd een begeleidingsgroep met raadsleden 
in te stellen die belast is met de begeleiding van de Dordtse Dinsdag en de tussentijdse 
evaluaties. U wordt voorgesteld hier het Presidium voor te gebruiken. Hierin zijn immers 
alle partijen vertegenwoordigd, overleggen zijn gepland en er hoeft er geen apart 
gremium in het leven geroepen te worden. Daarnaast is het presidium dus bevoegd de 
spelregels aan te passen. 

Inmiddels werken we enkele maanden met de Dordtse Dinsdag. In april hebben we de 
Dordtse Dinsdag voor een belangrijk deel gebruik voor de introductie en in mei zijn we 
gestart met politiek inhoudelijke Dordtse Dinsdagen (beeld- en oordeelsvormende 
commissies, gemeenteraad, vragenhalfuur, Agendacommissie, etc). Hierbij gebruiken we 
op commissiedagen de middag zoveel als mogelijk voor bijzondere commissies 
(Agendacommissie, Auditcommissie, CTOO, Presidium etc) en beeldvormende 
commissies in twee parallelle sessies (zodat niet iedereen er altijd in de middag hoeft te 



 
zijn) en, na het gezamenlijke diner, de avond voor het vragenhalfuur en beeld- en 
oordeelsvormende commissies in drie parallelle sessies.  

Het advies van de werkgroep was om voor het eerst de werking van de Dordtse Dinsdag 
te evalueren in juni. U wordt daarom gevraagd een reflectie geven: wat gaat goed en 
kan mogelijk nog beter? Dit kan mogelijk aanleiding zijn om de werkafspraken aan te 
passen en in de raad vast te stellen.   

Financiële consequenties: 
Niet van toepassing 

Vergaderstukken: 
1. Uitwerking Dordtse Dinsdag, raadsbesluit 21 december 2021: 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/211213-Notitie-Uitwerking-Dordtse-Dinsdag-
definitief-tbv-raad-21-december.pdf 

2. Spelregels Dordtse Dinsdag, raadsbesluit 13 april 2022: 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/220413-Spelregels-Dordtse-Dinsdag-DEF-VOOR-
VASTSTELLING-RAAD-1.pdf 

Vervolgproces: 
Afhankelijk van de uitkomsten kunnen desgewenst de werkafspraken worden aangepast 
en door het presidium vastgesteld.  


