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Voorgesteld besluit
Samenvattend stellen wij u voor:   

1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Digi-Taal Dienstbaar’;
2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen 3, 4 en 5 uit 

te voeren door met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de 
aanbevelingen;

4. met de raad het gesprek aan te gaan over de in dit rapport specifiek op de raad gerichte 
aanbevelingen 1 en 2.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Met dit rapport wil de Rekenkamercommissie inzicht geven in het beleid en de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de digitale dienstverlening – in termen van ontwikkeling, omvang en 
kwaliteit – bij de gemeente Dordrecht en hoe wordt hier − bezien vanuit inwoners, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven – in de praktijk uitvoering aan gegeven?

Hoe wordt dit betaald?
Kosten onderzoek uit budget RKC.  

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Indien de raad besluit het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren, stelt het 
college binnen zes weken na besluitvorming door de raad over de aanbevelingen een plan van 
aanpak op over de implementatie van het raadsbesluit. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de Rekenkamercommissie van 3 februari 2021.

b e s l u i t :

Samenvattend stellen wij u voor:   

1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Digi-Taal Dienstbaar’;
2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen 3, 4 en 5 uit 

te voeren door met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de 
aanbevelingen;

4. met de raad het gesprek aan te gaan over de in dit rapport specifiek op de raad gerichte 
aanbevelingen 1 en 2.

Aldus besloten in de vergadering van


