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Bij een visie zonder participaberegels worden bewoners gepasseerd

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 1 februari 2022 behandelend het agendapunt
Visie Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht;

besluit bij het vaststellen van 'Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht op blz. 2
de tekst

'Aan het tot stand komen van de opgenomen documenten is een groot participatieproces met bewoners,
ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeentelijke organisaties vooraf gegaan'

te vervangen door:

`Aan het tot stand komen van de opgenomen documenten is meegedacht en gewerkt door vooral
ondernemers en vastgoedeigenaren. Participatie zoals bedoeld in de Participatie- en inspraakverordening,
heeft niet plaatsgevonden. Deze verordening zal daarom worden toegepast op alle nog te nemen
uitwerkingsvoorstellen, tenzij de raad besluit dat dit gelet op de aard/omvang van een voorstel niet nodig
is'.

Toelichting:

Participatie is het in een vroeg stadium en op interactieve wijze betrekken van ingezetenen (ieder die met
een adres in de gemeente Dordrecht is ingeschreven) en belanghebbenden (een natuurlijk - of
rechtspersoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) bij de voorbereiding en ontwikkeling
van gemeentelijk beleid en gemeentelijke kaders en bij de uitvoering van projecten (zie Inspraak- en
participatieverordening).

De nu vast te stellen Visie heeft dit participatieproces niet doorlopen. Dit is enerzijds gebleken uit de
inspraakbijdrage van het Bewonersplatform Binnenstad en anderzijds uit het niet ontvangen van het bij
participatie op te stellen eindverslag.

In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat participatie bij de uitwerkingsvoorstellen wordt
meegenomen. Hij had het daarbij over "ateliers". VVij hechten eraan dat de participatie gaat, zoals de raad
dat in een verordening heeft vastgelegd en niet in een andere niet vastgelegd vorm. Daarom stellen we
voor de participatie bij de uitvoeringsvoorstellen expliciet in de visie op te nemen.

Het zou kunnen dat er uitwerkingsvoorstellen komen over onderwerpen waarbij participatie niet nodig is.
Voor die situaties is de bepaling opgenomen dat het college er met toestemming van de raad van mag
afzien.
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