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De raad heeft recht op informatie
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021 behandelend het
agendapunt Raadsinformatiebrief (RIB) aanbesteding handhaving 2022.

Constaterende dat:

• het college in deze RIB schrijft "ter voorbereiding op de nieuwe aanbesteding is in de afgelopen
maanden de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en Handhaving Support by. (hierna:
HSUP) aeevaluserd";

e ln-de RIB de 5 belangrijkste aanbevelingen uit de evaluate worden genoemd;
• de 4E' aanbeveiing over de samenwerking met de polltie staat "op tactlsch en strategisch niveau

verdient dit nog we: verbeterinc" en dat door de polite op een schrlftejke vraag van de SP wat
h,ermee wordt bedoeld. is geantwoord dat dit !s opgenomen in het evaluatler2.7_,,port;

O de read dit evaluatierapport niet heeft ontvangen;
O het college op schriftelijke vragen van de SP orn de evaluate aan de raad te verstrekken heeft

geantwoord dat een externe een aantal interviews heeft gehouden, die in een persoonlijke
rapportage zijn opgenomen, waarvan de 5 belangrijkste bevindingen in de RIB zijn vermeid en dat
er verder geen rapportage is die het college met de raad kan deien.

Overwegende dat:

• het college de evaluatie, die zij zelf in de RIB noemt en gebruikt om weer over te gaan tot een
nieuwe aanbesteding voor handhaving, noch actief noch passief met de raad heeft gedeeld;

• dat de raad hiermee geen totaalbeeld heeft gekregen van alle bevindingen die de externe in de
rapportage heeft opgenomen, waardoor onder andere geen kennis genomen kan worden van wat
de polite verstaat onder verbeteringen op tactisch en strategisch niveau.
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