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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De motie verzoekt om voorafgaande aan de behandeling van de Begroting 2021 (gepland d.d. 10 
november 2020) een procesvoorstel neer te leggen aangaande de motie M10 Regie op 
bezuinigingen. 

Naast de in de motie genoemde aspecten is reeds eerder aan de gemeenteraad toegezegd om een 
meer gespecificeerd inzicht te geven in de begroting. Dit is vorm gegeven door de bijgevoegde 
overzichten per programma (zie bijlage 2-11), waarin de budgetten  per programma nader zijn 
gespecificeerd/toegelicht. Zoals ook in de leeswijzer is benoemd is de uitwerking bedoeld om meer 
inzicht te geven in de begroting. Er is slechts kort stil gestaan bij de vraag of alle labels (op elke 
euro) ook exact juist zijn. Hiermee zijn veel ambtelijke controles (en daarmee kostbare tijd 
bespaard), maar ontstaat wel het gevraagde inzicht.

Wat is de te delen informatie?
Op het behalen van de doelen zoals geformuleerd in de Agenda Dordrecht 2030 zetten we als 
college en raad gezamenlijk in. Dit brengt een strategie met zich mee die gericht is op 
investeringen in de stad die Dordrecht een aantrekkelijke stad maken om in te leven en werken 
met een veerkrachtige bevolking. Alleen met zulke investeringen is het mogelijk om op lange 
termijn voldoende draagvlak te creëren voor de voorzieningen waar de inwoners van de stad trots 
op zijn en die we met elkaar in stand willen houden. Dit vergt enerzijds investeringen en hiervoor 
hebben wij de reserve Agenda 2030 gecreëerd. Anderzijds betekent het dat we op de korte termijn 
geen beleid voeren dat deze langetermijnstrategie ondergraaft.

Vanuit deze startpositie is een afweging gemaakt of bezuinigingen richting de Kadernota 2022 al 
noodzakelijk zijn. De conclusie hierbij is dat het nog niet nodig en niet wenselijk is om richting de 
Kadernota 2022 al heel actief aan de slag te gaan met het in beeld brengen van mogelijke 
bezuinigingsopties. Dit op basis van de volgende argumenten:
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 In de bij de Begroting 2021 gepresenteerde meerjarenbegroting zijn alle jaarschijven nog 
structureel sluitend.

 Eventuele bezuinigingen zullen ten koste gaan van de doelstellingen uit de Agenda 
Dordrecht 2030 en hebben snel het karakter van een 'kaasschaaf'..

 Inzet van het overheidsbeleid omtrent COVID-19 is de sociaal-economische effecten zo 
veel als mogelijk te beperken. Het is dan niet logisch om als gemeente de andere kant op 
te bewegen en door bezuinigingen de economie en voorzieningen voor burgers die het toch 
al moeilijk hebben in deze onzekere tijd verder onder druk te zetten.

 Het is op dit moment niet mogelijk een exacte inschatting te maken van de benodigde 
opbrengst van eventuele bezuinigingen. Er zijn nog veel factoren onzeker. Een 
bezuinigingstraject dat niet past bij de uiteindelijke opgave leidt tot frustraties en 
ineffectieve uitkomsten.

Om het financiële inzicht verder te verbeteren ontwikkelen we een 'dashboard'. In het 'dashboard' 
worden de financiële gegevens van de gemeente gecombineerd met de doelstellingen uit de 
Agenda Dordrecht 2030. Zo kan de gemeenteraad duidelijk de gevolgen van keuzes zien.

Een nadere toelichting op dit advies is te lezen in het bijgevoegde memo Motie M10 - Regie op 
bezuinigingen. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De inzichten zoals beschreven in deze raadsinformatiebrief kunnen worden betrokken bij de 
behandeling van de Begroting 2021. Daarnaast is het gesprek over het structureel sluiten van de 
begroting natuurlijk een doorlopend gesprek waar bij elk P&C product nadrukkelijk aandacht voor 
is. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Kadernota 2021 - Raadsvoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Kadernota 2021 (RIS-dossier: 2578604)
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