
AGENDERINGSVERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE DORDRECHT
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 3 oktober

Contactpersoon: Mara Damen

Onderwerp agenderingverzoek: Groepsinterview raads- en commissieleden 
voor onderzoek naar bereikbaarheid/ mobiliteit

Verzochte vorm van agendering:

Wat voor soort sessie/bijeenkomst? 

Groepsinterview ten behoeve van onderzoek. 

Benodigde tijd (naar verwachting): 60 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?

's Middags, Graag rond 16 uur. 

Voorkeur voor datum 13 december a.s. 

Aanleiding agenderingsverzoek 
groepsinterview raadsleden voor 
onderzoek naar bereikbaarheid/ 
mobiliteit:

In het Werkprogramma Rekenkamercommissie 
2022 is aangekondigd dat onderzoek wordt 
gedaan naar de bereikbaarheid van de stad. 

Doelen van dit onderzoek:
1. Beoordeling effectiviteit van het 

gevoerde mobiliteitsbeleid 2018-2022;
2. Beoordeling informatievoorziening aan 

de raad 2018-2022; 
3. Reflecteren op de rol van de raad in 

nieuwe regionale samenwerking en 
Politiek Akkoord 2022-2026; 

4. Versterken van de kaderstellende en 
controlerende rol van de 
gemeenteraad.

In het groepsinterview komt aan de orde:
- Reflecteren op de rol van de raad in 

nieuwe regionale samenwerking en 
Politiek Akkoord 2022-2026; 

- De centrale vraag: Hoe kan de 
gemeenteraad in de gemeente 
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Dordrecht effectief kaders stellen en 
controleren op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid?

Bovenstaande  items komen aan de orde in het 
groepsinterview. 

Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2023
de onderzoeksresultaten te presenteren.

Doel van agendering (beoogd resultaat): Tijdens DD is iedereen aanwezig en is de kans 
groot dat we effectief kunnen zijn. D.w.z. een zo
groot mogelijk aantal raads- en commissieleden
mee kunnen laten werken aan het interview 
(representatie van zoveel mogelijk fracties).

Overige informatie (motivatie) Gezien de actualiteit van het onderwerp/ 
speerpunt van het Politiek akkoord 2022-2026.

Gezien het Mobiliteitsplan (programma) wat in 
de maak is. Daarin zal ook het monitoren van de
gestelde doelen een belangrijk onderdeel 
vormen. Dit interview sluit mooi aan bij de 
doelstellingen en de planning die er ambtelijk 
liggen en levert input die dubbel werk 
voorkomt. 
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