
AGENDERINGSVERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE DORDRECHT
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 23 februari 2023

Contactpersoon: Mara Damen

Onderwerp agenderingverzoek:

Verzochte vorm van agendering:

Wat voor soort sessie/bijeenkomst? 

Kick off RKC/ presentatie onderzoeksopzet door
onderzoeksbureau Enneüs  i.o.v. de 
Rekenkamercommissie naar de Leefbaarheid en
Veiligheidsbeleving 

Benodigde tijd (naar verwachting): 45 minuten

Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op of 
voor een bepaald moment op de agenda komt?
Zo ja, wanneer en waarom?

Voorkeur datum 21 maart 2023 a.s. 

Voorkeur tijdstip: avond

Aanleiding agenderingsverzoek: 1. In het Werkprogramma 2023 heeft de 
RKC een  onderzoek naar de 
Leefbaarheid en Veiligheidsbeleving 
aangekondigd. 

Aanleiding
De thema's veiligheid en leefbaarheid kwamen 
bij onze inventarisatie bij de fracties meerdere 
keren naar voren. Een fractie voegde daar aan 
toe dat ze wel benieuwd zijn naar wat het 
betekent dat Dordrecht een 
regenbooggemeente is. Wordt er tolerantie 
gevoeld door en voor de LHBTI's in de stad? 

In het Coalitieakkoord van de gemeente 
Dordrecht 2018 – 2022 staat daarover het 
volgende geformuleerd: “Leefbaarheid en 
veiligheid vormen de basis voor een 
aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad. 
Je veilig en op je gemak voelen in je eigen straat
of buurt is in de eerste plaats van belang voor 
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inwoners en ondernemers. Daarnaast is 
veiligheid een belangrijke vestigingsvoorwaarde
voor de nieuwe inwoners en ondernemers die 
we graag aan onze stad willen verbinden. De 
zorg voor leefbaarheid en veiligheid is een 
kerntaak van de gemeente, maar dit kan de 
gemeente niet alleen. Iedereen doet mee en 
draagt er aan bij om onze stad een fijne plek te 
laten zijn om te wonen, werken en te 
ontspannen. Dordrecht kent meer dan 120 
nationaliteiten, diverse kerken, moskeeën en 
Dordrecht is ook Regenboogstad; we vinden dat
iedereen zich veilig, welkom en geaccepteerd 
moet voelen.” 

Focus
In dit onderzoek focussen we ons op hoe de 
gemeente zich actief inzet voor het gevoel van 
leefbaarheid en veiligheid van alle inwoners, 
ondernemers en bezoekers van de stad. 
Waarbij we de focus daarmee breder leggen 
dan alleen de acceptatie van de LHBTI 's, maar 
deze wel meenemen in het onderzoek. 
Veiligheid en leefbaarheid haken hier minder 
aan criminaliteit. Het gaat hier om je veilig 
kunnen voelen in je leefomgeving. Ongeacht 
wie je bent, waar je voor staat en gelooft en 
wat je afkomst is. 

Daarvoor is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: Hoe vult de gemeente Dordrecht
haar rol in met betrekking tot veiligheid en 
leefbaarheid als (regenboog)stad, waarin 
inwoners, ondernemers en bezoekers van de 
stad zich veilig, welkom en geaccepteerd 
voelen? En in hoeverre is er sprake van een 
doeltreffende en doelmatige uitvoering van het 
daarop ontwikkelde beleid (terugkijkend naar 
de afgelopen 4 jaar / doelen coalitieakkoord)? 

2. De Rekenkamercommissie Dordrecht 
wil met dit onderzoek inzicht bieden in:

- de leefbaarheid van inwoners, 
ondernemers en bezoekers van de 
gemeente;

- meer specifiek moet dit onderzoek in 
kaart brengen welke doelstellingen de 
gemeente heeft geformuleerd in het 
kader van leefbaarheid, welke acties 
zijn uitgezet en welke resultaten dit tot 
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gevolg heeft;
- daarbij moet in het bijzonder zicht 

komen op de leefbaarheid voor en 
acceptatie van LHBTI+’ers. 

Doel van het onderzoek is o.a.:

- de gemeenteraad handvatten (kaders) 
mee te kunnen geven in de vorming en 
aanscherping van het nieuw te maken 
beleid en beleidskaders. 

- ter verbetering of versteviging van de 
leefbaarheid voor alle inwoners, 
ondernemers en bezoekers van 
Dordrecht te realiseren.

Doel van agendering (beoogd resultaat): - het onderzoek z.s.m. opstarten en aan 
laten sluiten bij het te ontwikkelen 
beleid  (startnotitie inclusieve stad) wat 
op dit moment in de startfase zit. Doel 
is om voor het zomerreces het 
onderzoek af te ronden zodat de 
resultaten meegenomen kunnen 
worden in het nieuw te vormen beleid;

- de raad meenemen in de opzet van het 
onderzoek; 

- Er wordt ruimte gereserveerd om 
vragen te stellen en te komen met 
aanvullende opmerkingen; 

- Ook de ambtelijke organisatie wordt 
diezelfde dag geïnformeerd over de 
opzet.

Overige informatie en evt. bijlagen Er volgt voor de 21ste maart een ppt. Die is nu 
nog niet beschikbaar.
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