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Voorbereiding en uitvoering is een basistaak van het college, daarvoor heb je geen coOperatie nodig

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

besluit

'Akkoord te gaan met een nader onderzoek door het college naar het Cooperatie model, als meest geschikte
model voor de formele samenwerking tussen de gemeente en de betrokken partners in het Binnenstad Bedrijf
Dordrecht'

te wijzigen in:

`Niet akkoord te gaan met een nader onderzoek door het college naar het Cooperatie model, als meest
geschikte model voor de formele samenwerking tussen de gemeente en de betrokken partners in het Binnenstad
Bedrijf Dordrecht'.

Toelichting:

De rolverdeling tussen raad en college is wettelijk helder geregeld. De raad stelt het beleid vast, na
voorbereiding door het college, die vervolgens voor uitvoering zorgt. De controle is weer bij de raad.

Prima als het college zich in hun taken laat adviseren, maar daarbij samenwerking vastleggen in een
"coOperatie' gaat te ver. Even los van het feit dat nog onderzocht moet worden wat de rol van de bewoners en
andere partners dan de vastgoedsector en ondernemers in de cooperatie is, moet de raad niet extra op afstand
worden gezet met een nieuw orgaan, waarbij wettelijk niet is te achterhalen wie waar verantwoordelijk voor is.
Nu al bleek bij de eerste uitwerking de werkgroep de regels voor participatie niet te hebben toegepast. Hoe zit
het straks met de actieve en passieve informatieplicht richting raad, hoe zit het met de verantvvoordelijkheid van
budgetten, kan de accountant en de rekenkamercommissie alle informatie krijgen die zij nodig hebben, etc.
Kortom laten we het gewoon bij de normale taakverdeling tussen raad en college houden en zelfs niet
onderzoeken wat andere mogelijkheden zijn.

De wethouder wist in de commissie de noodzaak van een coOperatie niet verder te duiden dan het bundelen van
krachten en het zonder coOperatie niet slagvaardig kunnen werken. Waarom dit bij deze visie een probleem zou
zijn en bij alle eerder vastgestelde visies niet, kon hij niet uitleggen.
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