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- raadsgriffier t.b.v. 
  raads- en burgerraadsleden 

Aan 

de heer J.J. 't Lam 
van de fractie SP 

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl 
 
 
 
 
Datum 26 oktober 2021 

Ons kenmerk 2021-0147026 
Betreft Beantwoorden artikel 39-verzoek inzake evaluatie(rapportage) Handhaving 

 
 
 
Geachte heer 't Lam, 
 
Bij brief van 20 oktober 2021, bij ons ingekomen op 21 oktober 2021, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie SP een verzoek om inlichtingen gedaan inzake Evaluatie(rapportage) 
Handhaving. Wij beantwoorden uw verzoek als volgt. 
 
Verzoek 1. Daarom het verzoek aan het college het betreffende stuk uiterlijk 

maandag 25 oktober 18 uur aan de raad te verstrekken, zodat de fracties 
er in de voorbereiding van de commissie B&M van 26 oktober rekening 
mee kunnen houden. 

Antwoord Ter voorbereiding op de raadsinformatiebrief (RIB) van september 2021 
heeft een externe een aantal interviews gehouden. Deze interviews zijn 
door de externe in een persoonlijke rapportage opgenomen. De vijf 
belangrijkste bevindingen van de externe hebben we vervolgens 
overgenomen in de RIB. De punten die ingebracht zijn door de politie (het 
verloop van handhavers in de wijken en de samenwerking op 
tactisch/strategisch vlak) zijn ook in de RIB benoemd. Er is naast de RIB 
geen rapportage die we met u kunnen delen. De persoonlijke rapportage 
van de externe is niet zodanig uitgewerkt dat deze openbaar gedeeld kan 
worden. 

 
Verzoek 2. Tevens het verzoek aan het college om aan de raad mee te delen wie de 

evaluatie (het rapport) heeft gemaakt. 

Antwoord Wij zijn als college verantwoordelijk voor de raadsinformatiebrief en het 
daar aan voorgaande evaluatieproces. Namen van individueel betrokken 
ambtenaren en/of extern ingehuurden zijn volgens ons niet relevant voor 
de gemeenteraad.  

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
C.H.W.M. Post A.W. Kolff 
secretaris burgemeester 
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