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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Raad besluit over reserveringen Agenda 2030.

College draagt zorg voor monitoring en voortgangsrapportages.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Eerste monitor Agenda Dordrecht 2030
In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijze waarop de gemeente gaat investeren in de 
Agenda Dordrecht 2030. Een samenhangend pakket aan programma's waarbij, zo is het idee, elke 
maatregel bijdraagt aan versterking van de andere maatregelen. Als waren het raderen in een 
machine. Alleen als alle raderen draaien ontstaat een vliegwieleffect. En zo wordt de som van het 
geheel meer dan de som van de delen. De Agenda Dordrecht 2030 is opgedeeld in zeven 
programma's, namelijk:

• Spoorzone.

• Dordwijkzone.

• Ruimte voor banen.

• Dordts leerprogramma.

• Glansrijke toekomst Dordtse jongeren.

• Duurzame stad.

• Ruimte voor binnenstadsontwikkelingen.

In totaal investeren we ruim € 295 miljoen in deze programma's. De voortgang van Agenda 
Dordrecht 2030 monitoren we nauwgezet. Daarover gaat deze raadsinformatiebrief én met name 
de bijlagen. Het doel van de monitoring is om zowel college als raad periodiek te informeren over 
en te betrekken bij de voortgang op de doelen uit de Agenda 2030 en de uitvoering van de 
programma's die zijn gefinancierd met de middelen uit de opbrengst van de Eneco-aandelen (de 
Reserve Agenda 2030).
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Wat is de te delen informatie?
Inhoud van de (jaarlijkse) monitoring
De resultaten van de monitoring delen we jaarlijks met u, rond het verschijnen van de kadernota. 
Voor u ligt de allereerste monitoring. In deze monitoring wordt de voortgang op twee manieren 
gevolgd, te weten:

1.  De 'Monitor Agenda Dordrecht 2030'  van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). 
Zie bijlage.
In deze monitor wordt gekeken naar de voortgang op (a) de doelstellingen en (b) de 
factoren/variabelen ("raderen") die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Doel is om 
in beeld te brengen of de maatschappelijke doelen uit de agenda 2030 in praktijk ook dichterbij 
komen.

2. Formats voortgang Reservering Agenda 2030 per investeringsprogramma. Zie bijlagen.
Hier wordt via een vast format gerapporteerd over de voortgang op de afzonderlijke 
programma's/reserveringen. Doel is hier om te laten zien of de concrete investeringen ook echt 
plaatsvinden en welke concrete acties zijn gerealiseerd en worden voorbereid.

Met betrekking tot de 'formats' is van belang dat de raad daarnaast meer gedetailleerde informatie 
over de programma's ontvangt in voortgangsrapportages per programma en bij 
kredietaanvragen.  
De rapportage van het OCD is bedoeld om een overzicht over de totale investeringsagenda te 
schetsen. Deze eerste meting geeft de uitgangspositie weer. Er zijn in deze fase vanzelfsprekend 
nog geen grote zichtbare verschuivingen te zien wat de maatschappelijke effecten betreft. De 
brede maatschappelijke effecten hebben enige tijd nodig om zichtbaar te worden (en worden 
overigens ook beïnvloed door omgevingsfactoren). De verwachte maatschappelijk effecten zijn in 
de praktijk nu nog niet zichtbaar. In een latere fase brengen we, bijvoorbeeld via een 
maatschappelijke kosten-baten analyse, in beeld of de aannames in de maatschappelijke business 
cases daadwerkelijk uitkomen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De raad zal elk jaar worden geïnformeerd over de voortgang van de programma's en de monitoring 
van Agenda 2030.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Zie eerder genomen raadsbesluiten Agenda Dordrecht 2030.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raamwerk monitoren en volgen Agenda 2030 - Raadsinformatiebrief;
Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 - Raadsvoorstel;
Reserveringen Agenda Dordrecht 2030 - Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsbesluit d.d. 15 december 2020 'Uitwerken programma's reserve Agenda Dordrecht 2030'

Raadsbesluit 2021 'Reserveringen Agenda Dordrecht 2030.
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