B1. Agenda Dordrecht
2030

Wat is het hoofddoel van de Agenda Dordrecht 2030?
Dordrecht is een sociaal en economisch sterke centrumstad in het metropoolgebied Rotterdam.

Doelen

Wat zijn subdoelen van de Agenda Dordrecht 2030?
Groei van de bevolking in Dordrecht
Het aantal inwoners in Dordrecht neemt toe in de tijd en wordt (relatief) jonger, hoger opgeleid en welvarender.
Groei van de werkgelegenheid in Dordrecht
De werkgelegenheid in Dordrecht neemt toe in de tijd.
Groei van de economie van Dordrecht
De inkomens uit arbeid en kapitaal nemen in Dordrecht toe in de tijd.
Behoud van voorzieningen in Dordrecht
Het aanbod van publieke voorzieningen in Dordrecht, zoals voor zorg, sport en cultuur, blijft minimaal in stand.

Wat zijn
de doelen en
uitgangspunten van de
gemeente Dordrecht voor
de Agenda Dordrecht
2030?

Wat zijn uitgangspunten die gaan over de begroting van de gemeente Dordrecht?
De begroting van de gemeente is structureel in evenwicht op basis van realistische ramingen.
De gemeente gebruikt investeringsgeld, zoals Eneco-geld, niet direct voor het dichten van tekorten in haar reguliere exploitatie.
De gemeente compenseert vervallen dividendinkomsten uit de Eneco-aandelen (structureel).

Uitgangspunten

Wat zijn uitgangspunten die gaan over de reikwijdte van de Agenda Dordrecht 2030?
De Agenda Dordrecht 2030 richt zich op de stad Dordrecht én de regio via investeringen in de stad.
De Agenda Dordrecht 2030 richt zich op de middellange termijn, dat wil zeggen 2030 en verder.
Wat zijn uitgangspunten die gaan over samenwerking van de gemeente met derden?
De gemeente investeert als anderen, zoals mede-overheden of marktpartijen, ook (naar vermogen) bijdragen.
De gemeente sluit bij het doen van investeringen zo mogelijk aan bij de plannen van belanghebbenden.

Over deze kaart
Deze kaart geeft antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de doelen en
uitgangspunten van de gemeente Dordrecht voor de Agenda
Dordrecht 2030?’ Dit antwoord maakt, samen met de prioriteiten
van de gemeente, concreet wat de gemeente verstaat onder ‘het
inzetten van de Enecomiddelen voor strategische investeringen in de
stad, die de verdiencapaciteit van de stad bevorderen’. De prioriteiten
van de gemeente staan op de andere zijde van deze kaart.
De kaart is gemaakt op basis van literatuurstudie en twee denksessies
met ambtenaren en het college van B&W van de gemeente
Dordrecht. De gemeente heeft deze prioriteiten bepaald met behulp
van het Denkkader ‘Beleid voor stedelijke economische groei’. Dit
denkkader staat op een aparte kaart.
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B2. Agenda Dordrecht
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Aan welke factoren en variabelen geeft
de gemeente Dordrecht prioriteit voor de
Agenda Dordrecht 2030?

Variabele binnen de factor ONDERNEMERSCHAP
Binnen deze factor zijn geen variabelen bekend. Vanuit de literatuur
is het advies prioriteiten te stellen op basis van kenmerken van de regio.

Nationale
economie

Variabelen binnen de factor MENSELIJK KAPITAAL

Ondernemerschap

Lage werkloosheid
Aandeel hbo en wo in beroepsbevolking

Menselijk
kapitaal

Clusters

Levensverwachting

Variabelen binnen de factor KENNISINFRASTRUCTUUR
Variabele binnen de factor BESTUUR & TOEZICHT
Effectiviteit en kwaliteit van het bestuur

Stedelijke
economie

Bestuur &
toezicht

Onderwijskwaliteit

Kennisinfrastructuur

Aantal octrooien (per inwoner)
Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door het
bedrijfsleven
Aanwezigheid van een universiteit

Fysieke
infrastructuur

Financiering

Variabelen binnen de factor FYSIEKE INFRASTRUCTUUR
Bereikbaarheid (via weg, spoor, water en lucht)

Leefklimaat

Internettoegang en -kwaliteit
Afwezigheid van files

Variabelen binnen de factor LEEFKLIMAAT
Over deze kaart
Deze kaart geeft antwoord op de vraag: ‘Aan welke factoren en
variabelen geeft de gemeente Dordrecht prioriteit voor de Agenda
Dordrecht 2030?’ Dit antwoord maakt, samen met de voorgestelde
doelen en uitgangspunten, concreet wat de gemeente verstaat onder
‘het inzetten van de Enecomiddelen voor strategische investeringen in
de stad, die de verdiencapaciteit van de stad bevorderen’. De doelen en
uitgangspunten van de gemeente staan op de andere zijde van deze
kaart.

Aanbod van cultuur en restaurants
Lage kosten voor levensonderhoud
Aanwezigheid van een historisch centrum
Veiligheid
Afwezigheid van luchtvervuiling en (geluids)overlast
Woningaanbod (betaalbaarheid, kwaliteit en
percentage koopwoningen)

De kaart is gemaakt op basis van literatuurstudie en twee denksessies
met ambtenaren en het college van B&W van de gemeente Dordrecht.
De kaart licht de factoren en variabelen uit waaraan Dordrecht prioriteit
geeft. De gemeente heeft deze prioriteiten bepaald met behulp van het
Denkkader ‘Beleid voor stedelijke economische groei’. Dit denkkader
staat op een aparte kaart.
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