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Betreft TOELICHTING COLLEGEADVIES m.b.t. het initiatiefvoorstel inzake Eerste Dordtse 

Burgerberaad

Geachte raad,

Op 29 november 2022 heeft de fractie ChristenUnie/SGP het initiatiefvoorstel 
'Eerste Dordtse burgerberaad' bij uw raad ingediend. U heeft ons in de gelegenheid 
gesteld uw raad daarover te adviseren. Wij adviseren de raad het onderwerp 
burgerberaad te behandelen als integraal onderdeel van het 
participatieprogramma en dit initiatiefvoorstel derhalve te behandelen bij 
de startnotitie voor dit programma. Tevens adviseren wij uw raad om samen 
met de raadsgriffie een begeleidingscommissie voor de verkenning van een 
burgerberaad zoals voorgesteld in dit initiatief, samen te stellen in het tweede 
kwartaal 2023. Dit besluit lichten wij graag toe.

TOELICHTING COLLEGEADVIES

De fractie ChristenUnie/SGP heeft met haar initiatiefvoorstel het doel participatie in 
de gemeente te bevorderen en het vertrouwen tussen burgers en politiek te 
herstellen. Als college onderschrijven we dit doel en streven we naar versteviging 
van participatie en herstel van vertrouwen.

In het Politiek akkoord 2022-2026 is participatie als belangrijk thema opgenomen en
het college werkt in het eerste en tweede kwartaal van 2023 aan een startnotitie 
voor het programma Participatie. Hiervoor is er op dit moment een interim 
programmamanager aangesteld. Voor dit programma worden verschillende vormen 
van en instrumenten voor participatie onderzocht. Dit initiatiefvoorstel moedigt aan 
om het instrument 'burgerberaad' hierin ook een prominente plek in te geven. In 
het voorstel is reeds beschreven waarom en hoe een burgerberaad werkt en hoe dit
een goede toevoeging kan zijn aan andere participatie-instrumenten. Tegelijkertijd 
zien wij als college een aantal aandachtspunten:
 Onderwerp

Welk participatie instrument ingezet wordt bij welke casus hangt af van het 
onderwerp. Het voordoen van het juiste onderwerp moet dan ook leidend zijn 
voor het inzetten van het participatie instrument burgerberaad. Wat het juiste 
onderwerp is voor dit instrument, volgt uit overleggen van de te vormen 
begeleidingscommissie.

 Budget
Onze inschatting is dat de kosten die met dit initiatiefvoorstel gemoeid zijn hoger
zijn dan het genoemde bedrag van € 200.000,-. Dit kan echter pas goed in kaart 
gebracht worden als het onderwerp en de opzet van een beraad bekend zijn. In 
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2023 geldt dat er geen middelen beschikbaar zijn voor het (op te stellen) 
programma. Er zijn geen aanvullende participatiebudgetten voorzien binnen het 
begrotingsprogramma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht in 2023.

 Mandaat
Het is belangrijk om te beseffen dat een burgerberaad qua mandaat anders 
werkt dan andere participatie instrumenten. Hiertoe moeten door de 
gemeenteraad en het college gezamenlijk kaders vastgelegd worden.

Om bovenstaande aandachtspunten goed uit te kunnen werken is tijd nodig, dus wij
adviseren om soepel om te gaan met het voorstel om al in 2023 een burgerberaad 
te beleggen. Het opleggen van een deadline in 2023 beperkt immers het doel en de
werkwijze van het burgerberaad, namelijk het voordoen van een goed onderwerp 
en een planning die afhankelijk is van de doorlooptijd van het beraad.

Wij adviseren echter wel om dit onderwerp verder te verkennen en dit dus integraal
onderdeel te maken van ons totale programma voor participatie. Hiertoe werken we
in het eerste en tweede kwartaal van 2023 aan een startnotitie en op dat moment 
kan dan ook dit initiatiefvoorstel behandeld worden. Tevens adviseren we uw raad 
om samen met de raadsgriffie in het tweede kwartaal van 2023 alvast de 
begeleidingscommissie voor de verkenning van een burgerberaad zoals voorgesteld
in dit initiatief, samen te stellen. Met deze commissie kan besproken worden wat 
realistisch, haalbaar en betaalbaar is, zodat dit door de programmamanager 
meegenomen kan worden.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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