
Technische vragen SP (1 t/m 12) en GroenLinks (13) n.a.v. Raadsinformatiebrief 

'Raamwerk monitoring Agenda 2030' 

 

 

1. Hoe moet je de monitoring (bij de kadernota) plaatsen in relatie tot de projectbladen 

(bij de begroting en de jaarrekening) en het stuk van de griffie over kaderstelling en 

controle van grote projecten (nog een besluit op te nemen)? 

 

De projectbladen en het griffie memo m.b.t. kaderstelling en controle grote projecten  

zijn aan elkaar te relateren. In het instellingsbesluit van de raad dd. 19 februari 2019 

van adviescommissie Grote Projecten is vastgelegd over welke grote projecten de 

commissie zich gaat ontfermen. 

 

Met het oog op de nieuwe bestuursperiode zullen we in het kader van Kiezen, Sturen 

en Verantwoorden (KSV) de projectbladen doorlichten.  

 

De formats van de programma's Agenda 2030 hebben een andere scoop. 

Deze richten zich op de voortgang en verantwoording van de programma's die 

gefinancierd zijn vanuit de Eneco middelen en richten zich op de realisatie van de 

doelstellingen van de Agenda 2030. De kadernota is dan weer een natuurlijk moment 

om u overall over de voortgang op Agenda 2030 te informeren. 

 

2. Naast de jaarlijkse monitoring komen er voortgangsrapportages per programma en 

bij kredietaanvragen. Hoe houden we met elkaar overzicht en voorkomen we dat we 

bijna maandelijks rapportages aan het bespreken zijn en het verband niet meer zien? 

 

Er is bewust gekozen om de monitoring Agenda 2030 gelaagd in te richten, zodat 

aangesloten kan worden bij verschillende informatiebehoeften. Op verzoek van de 

Raad voor overzicht van het geheel van de programma's reserve Agenda 2030 

reserveringen  is er één keer per jaar de Rib bij de kadernota. Dit geeft een transparant 

en vergelijkbaar overallbeeld van de programma's . 

Als vanuit een programma reservering een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, is 

daarbij meer gedetailleerde informatie per programma aangegeven. Hoe en of deze 

laatste informatie besproken wordt is aan de raad zelf. 

 

3. Groei van de werkgelegenheid: is dat de huidige doelstelling, namelijk het zorgen 

voor nieuwe banen, ongeacht of de nieuwe bedrijven hun personeel meebrengen en we 

banen die verdwijnen door bijv. vertrek van bedrijven niet meetellen of wordt er iets 

anders mee bedoeld?  

Het (in het Prioriteringskader van de Agenda Dordrecht 2030 vastgestelde, januari 

2020) hoofddoel van Agenda Dordrecht 2030 is "Dordrecht is een sociaal en 

economische sterke centrumstad in het metropoolgebied Rotterdam." Dat hoofddoel 

kent vier subdoelen. Eén van die vier subdoelen is: "Groei van de werkgelegenheid in 

Dordrecht." We refereren hier dus aan een 'hoog' strategisch doel. Voor de uitwerking 

zie businesscases.  

Of bedrijven hun personeel meebrengen is niet zozeer relevant, maar vertrek van 

bedrijven zou wel moeten worden meegeteld bij het maatschappelijk effect. We willen 

niet alleen banen creëren, maar ook banen behouden. Werkgelegenheid is het hogere 

doel. Een doel van een onderliggende BC kan zich beperken tot het creëren van een 

aantal nieuwe banen. 



 

 

 

4. Groei van de economie: begrijp ik dat daarmee vooral bedoeld wordt het aantal 

bedrijfsvestigingen? Dat is voor een eiland waarbij we niet in het groen gaan bouwen 

toch een doelstelling die al aan zijn grens zit? 

 

De ondertitel van het subdoel 'Groei van de economie van Dordrecht' luidt: "De 

inkomens uit arbeid en kapitaal nemen in Dordrecht toe in de tijd." Dat wordt bedoeld 

met groei van de economie. We hebben twee indicatoren om dat in kaart te brengen: 

'Bedrijfsvestigingen in aantallen' en 'BBP (Bruto Binnenlands Product) per inwoner'. 

Het gaat dus niet alleen om bedrijfsvestigingen. BBP per inwoner is een goede 

indicator voor het meten van groei van inkomens uit kapitaal. 

 

5. In de begroting 2022 is het dashboard voor de eerste keer opgenomen. 

Daar wordt de realisatie vanaf 2018 weergegeven, zonder in dezelfde grafiek de 

doelstelling te laten zien. De grafieken tonen daarmee niet aan in hoeverre de 

realisatie in lijn is met de doelstelling. Kunnen er, zoals ik al aangaf bij de technische 

sessie over de begroting, grafieken gebruikt worden die dit inzicht wel geven? 

 

Het is lastig om concrete doelstellingen hieraan te hangen, ze zijn nu bewust algemeen 

gehouden: stijgen, toenemen, in stand houden. Dit heeft enerzijds te maken met het 

feit dat 2030 'nog' negen jaar weg is (en het bestuur vermoedelijk nog twee keer zal 

wijzigen). Anderzijds stelt het partijen in staat om zelf te interpreteren wat men van de 

grafieken vindt en af te zetten tegen wat er in de begroting aan activiteiten is 

opgenomen. Dragen deze bij om een specifieke uitkomst in het dashboard positief te 

beïnvloeden? En wat voor geldbedrag heb je daar dan voor over? Wil je grote stappen 

op een bepaalde indicator behalen dan zal je meer moeten doen en dat zal wellicht 

meer investeringen vragen. 

 

6. Waarom is het aantal woningen geen indicator? 

 

Een indicator beantwoordt de vraag: “Wat moeten we meten om te weten of onze 

doelstelling werd verwezenlijkt? Zoals gezegd onderscheiden we diverse niveaus 

waarop we monitoren. De 'algemenere' doelstellingen in het dashboard brengen we 

niet in kaart via het aantal woningen. In dit geval gaat het om het vastgestelde subdoel 

'groei van de bevolking'. Het aantal woningen zegt te weinig over de mate waarop zich 

dit vertaalt in groei van de bevolking. Het zou kunnen dat in de monitoring van de 

afzonderlijke businesscases het aantal woningen wel een indicator wordt, maar dat 

hangt – zoals gezegd – van het doel af. (Het doel of subdoel van een businesscase kan 

zijn: realiseren van x-aantal woningen). 

 

7. Wat is de waarde van het meten van het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt? 

Zouden we bijv. voor de bedrijven in Dordrecht en de energietransitie die de komende 

jaren heel belangrijk is, niet vooral moeten weten of we genoeg technisch personeel 

opleiden zonder dit te koppelen aan het niveau “hoger”? 

 

Dit vloeit voort uit de toelichting op het subdoel Groei van de bevolking in Dordrecht: 

"Het aantal inwoners in Dordrecht neemt toe in de tijd en wordt (relatief) jonger, 

hoger opgeleid en welvarender." Die definitie houden we aan. Tegelijkertijd begrijpen 



we de kritiek op de term 'hoger opgeleid'.  

 

8. Welvaart wordt gekoppeld aan het gemiddeld inkomen. Wat hebben Dordtenaren 

onder het gemiddelde daar aan? Worden we als stad niet vooral welvarend wanneer 

zoveel mogelijk mensen in Dordrecht een inkomen hebben gelijk of hoger dan het 

landelijk gemiddeld inkomen?  

 

Het gaat hier om een indicator voor welvaart. Welvaart is een complex begrip dat niet 

eenduidig te operationaliseren is. Met oog op de mix van doelstellingen en indicatoren 

is het gemiddelde inkomen ons inziens een indicator die past bij het onderwerp/doel. 

 

9. Bij leefklimaat speelt het aantal toegevoegde woningen een rol. Er worden ook 

woningen afgebroken. Moet je niet spreken van de woningvoorraad? 

 

In de indicator 'totaal aantal woningen en percentage koopwoningen' is de sloop al 

verwerkt.  

 

10. Wat verstaat u onder structurele begrotingsruimte, nu bijv. gratis OV 65+ al ruim 10 

jaar als incidenteel wordt geraamd en we geen onderhoud ramen na 2030 voor een 

belangrijke voorziening als de Sportboulevard, laat staan dat we rekening houden met 

de vervanging van een dergelijk complex? 

 

Wij streven naar een structureel begrotingsevenwicht waarbij wij toekomstige 

incidentele lasten kunnen opvangen en ruimte creëren voor 

(vervangings)investeringen. Het doel van de investeringen van de Agenda 2030 is hier 

mede op gericht. 

 

11. Bij output indicatoren wordt gesproken over wat het oplevert. Ook hier ontbreekt wat 

er mogelijk verdwijnt. Er kan op diverse plekken bijv wel groen bijkomen, maar als er 

ergens even veel of meer groen verdwijnt omdat we het bebouwen, levert het netto 

niets op. Kan er daarom worden uitgegaan van het netto resultaat bij deze 

indicatoren. 

 

We hanteren ten aanzien van monitoring bewust een mix aan methoden en indicatoren. 

Afhankelijk van het soort project en ook afhankelijk van wat meetbaar is bepalen we 

hoe en wat we monitoren. Soms kunnen we enkel uitgaan met het netto resultaat. We 

gebruiken outputindicatoren om de resultaten van onze inspanningen te volgen, 

daarnaast brengen we ook de outcome in beeld. Zie ook het antwoord op de volgende 

vraag. We zullen uw specifieke punt – de vraagt om 'netto resultaat' – ook onder de 

aandacht brengen bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Het OCD 

ondersteunt ons bij de monitoring. 

 

12. Maatschappelijk effecten: kan je het meten hiervan ook achterwege laten; wie doet er 

iets mee?   

Voorbeeld: door aanleg van de Dordwijkzone stijgt de WOZ waarde van de woningen 

in Dordrecht. Maar in geld levert het niets op. Immers de huidige opbrengst + inflatie 

is leidend en als de waarde stijgt, verlagen we het tarief. Die methodiek wordt niet 

veranderd is mij bij het genoemde maatschappelijk effect voor de Dordtwijkzone 

verteld. 



 

Het is aan de raad om keuzes te maken t.a.v. het meten van effecten. In het algemeen 

voeren we de projecten uit om maatschappelijke en financiële doelen te realiseren. Het 

ligt dan voor de hand ook te willen weten in hoeverre de maatschappelijke doelen 

worden bereikt, vooral als nog bijgestuurd kan worden. Dit doe je o.a. door effecten te 

meten. 

 

Vraag GroenLinks: 
 

13. Weerspiegelt de indicator voor opleiding wat we willen? Die indicator is 

‘aantal leerlingen en studenten dat hoger onderwijs volgt’. Je zou bijvoorbeeld ook 

kunnen denken aan de mate waarin wordt voorzien in de behoefte die er is aan 

technici en personeel voor zorg en onderwijs. 

 

De indicatoren hangen samen met de afgesproken doelen. Meer specifiek: deze 

indicator hoort bij het (strategische) subdoel 'Groei van de bevolking in Dordrecht'. De 

toelichting op dat doel luidt: "Het aantal inwoners in Dordrecht neemt toe in de tijd en 

wordt (relatief) jonger, hoger opgeleid en welvarender." Dit is een doel dat vastgelegd 

is in Prioriteringskader van de Agenda Dordrecht 2030 (vastgestelde januari 2020). Bij 

dit vastgelegde doel ligt de indicator 'mate waarin wordt voorzien in de behoefte die er 

is aan technici en personeel voor zorg en onderwijs' niet direct voor de hand. 

Tegelijkertijd zou dit wel waardevolle informatie zijn, dus daarom zullen we het OCD 

vragen om deze indicator op een andere plek te verwerken in de monitoring. 


