
Aan
de gemeenteraad

Datum 21 juni 2022 
Zaaknummer 2022-0099244

Betreft Contractverlenging Dordtpas

Vergadering van 
Portefeuillehouder:  Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Kernteam/Opgave: Stad - Zorg & Ondersteuning
Auteur: Marten Meinster
E-mail: m.meinster@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Marten Meinster
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
In het Politiek akkoord 2022 - 2026 is vastgelegd dat de Dordtpas wordt verlengd. De middelen 
voor de Dordtpas worden definitief toegekend bij de vaststelling van de begroting. De behandeling 
van de begroting is later dan de uiterste verlengingsdatum, daarom informeren wij u via deze brief 
over de verlenging van de Dordtpas.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De gemeenteraad heeft 18 december 2018 ingestemd met het voorstel om de Dordtpas in te 
voeren. De Dordtpas is vervolgens in 2019 openbaar aanbesteed waarbij is gekozen voor een 
overeenkomst met leverancier Passepartout voor de periode van drie jaar (01-01-2020 t/m 31-12-
2022) met drie opties om te verlengen met een jaar. Deze verlenging dient jaarlijks voor 1 
augustus te worden bekrachtigd, om de continuïteit vanaf 1 januari in het volgende jaar te borgen. 
Het college heeft in zijn Politiek akkoord 2022 - 2026 de wens uitgesproken de Dordtpas te 
continueren.

Wat is de te delen informatie?
Om de continuïteit van de Dordtpas in 2023 te borgen, maakt het college gebruik van de 
mogelijkheid om de overeenkomst met de leverancier te verlengen voor de periode 01-01-2023 
t/m 31-12-2023. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
In de begroting worden de benodigde middelen opgenomen. Na de zomer volgt een gesprek en 
voorstel vanuit het college over de inhoudelijke voorwaarden waarbinnen de Dordtpas wordt 
verlengd.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Voor de uitvoering van de Dordtpas zijn middelen begroot.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief Evaluatie Dordtpas - Raadsinformatiebrief;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas (RIS dossier - 2303076).
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