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Voorgesteld besluit
akkoord te gaan met de beschreven uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad;

akkoord te gaan met Variant 2 als vorm van raadsbetrokkenheid. 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Dordt wil een inclusieve stad zijn waar iedereen zich welkom en gezien voelt en daarom stellen wij 
een diversiteitsbeleid op. De focus ligt niet enkel op het stimuleren van een verscheidenheid aan 
mensen, maar zeker ook op hoe met ieders verschillen wordt omgegaan. Hoe vergroten we kansen 
tot volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving? Het college werkt aan een 
startnotitie maar wil graag uw raad actief betrekken bij de uitgangspunten van dit beleid. Dit 
voorstel is bedoeld om richting te geven aan de uitwerking van de startnotitie. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Diversiteitsbeleid kan zich op veel onderdelen richten maar naar de mening van het college is focus 
noodzakelijk om ook tot concrete resultaten te komen. Het college wil de startnotitie Inclusieve 
Stad vormgeven via de onderstaande uitgangspunten: 3 uitvoeringslijnen voor 3 doelgroepen.

Drie uitvoeringslijnen:

• Wat kan de gemeente – als werkgever- zelf doen om diversiteit en inclusie binnen de eigen 
organisatie te vergroten?

• Wat kan de gemeente – als subsidieverstrekker en opdrachtgever doen- om de diversiteit 
en inclusie bij partners te vergroten?

• Welk interventies kan de gemeente plegen die zijn nodig om de Dordtse gemeenschap 
inclusiever te maken? Hoe verhogen we interactie, begrip en binding tussen personen?

Met focus op drie concrete groepen:

• LHBTIQ+-ers

• Mensen met een migratie-achtergrond
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• Mensen met een beperking

Onze rol als gemeente binnen deze uitgangspunten is als volgt: We plegen interventies, geven het 
goede voorbeeld en waar ‘actie’ niet aan ons is faciliteren we, bieden we overzicht of hulp en 
doorgeleiding. 

Graag sluiten we in ons beleid en activiteiten aan bij de behoefte en beleving van inwoners. Om te 
voorkomen dat er voor en over deze groepen wordt nagedacht gaan we de doelgroepen actief 
betrekken bij het opstellen van de startnotitie. Het college wil uw raad hier ook graag actief bij 
betrekken.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het is altijd mogelijk dat groepen aandacht behoeven maar nu niet als focusgroep zijn genoemd. 
Dit betekent echter niet dat voor deze groepen per definitie niets wordt georganiseerd.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het college wil graag de raad actief betrekken bij het opstellen van de startnotitie Inclusieve Stad. 
Daar kunnen verschillende vormen voor gekozen worden. Hierna worden een 3-tal vormen kort 
toegelicht met een concreet voorstel. Mocht de raad een vorm de voorkeur geven kunt u dat via 
amendering van dit raadsvoorstel vorm geven. Het College geeft de voorkeur aan variant 2 omwille 
van efficiëntie.  

Variant 1: Discussiebijeenkomst met doelgroep 
Het college zorgt voor een beeldvormende sessie met aanwezigheid van doelgroepen tegelijk met 
de toezending van de startnotitie. In de startnotitie zijn de conclusies uit de gesprekken die het 
college met de doelgroepen heeft gevoerd verwerkt.

Variant 2: Begeleidingscommissie vanuit de raad
De raad wijst een groep raadsleden aan die actief gaan meedraaien in de gesprekken met 
doelgroepen. Dit vraagt wel extra inzet van deze raadsleden buiten de Dordtse Dinsdag.

Variant 3: Gesprekken tussen raad, college en doelgroepen
Het college organiseert samen met de griffie een aantal gesprekken - op Dordtse Dinsdag - met de 
doelgroepen en gebruikt die input voor de startnotitie.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Niet van toepassing.

Hoe wordt dit betaald?
De raad heeft € 300.000 euro beschikbaar gesteld voor diversiteitsbeleid, waaronder het opstellen 
van een startnotitie. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na akkoord wordt met input van doelgroepen en vertegenwoordigers, de raad, de gemeentelijke 
organisatie, partners uit de stad en andere relevante partijen de startnotitie vormgegeven en 
opgeleverd in Q1'23. Hierna wordt deze ter akkoord aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 december 2022  
inzake Akkoord gaan met Uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad  ;

b e s l u i t :

akkoord te gaan met de beschreven uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad;

akkoord te gaan met Variant 2 als vorm van raadsbetrokkenheid. 

Aldus besloten in de vergadering van


