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Voorgesteld besluit
het Jaarverslag 2020 (de programmaverantwoording) van de gemeente Dordrecht vast te stellen.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Met het jaarverslag legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het 
afgelopen jaar. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Het Jaarverslag 2020 kunt u raadplegen via: https://dordrecht.jaarverslag-2020.nl

In het Jaarverslag 2020 (de programmaverantwoording) treft u een overzicht van de gemeentelijke 
activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar, onderverdeeld naar acht beleidsprogramma's. 
Conform het besluit 'Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022' en in navolging van eerdere 
Jaarverslagen, is het Jaarverslag 2020 eerder opgesteld en wordt deze in het eerste kwartaal van 
2021 aangeboden aan de raad. Met het eerder aanbieden van het Jaarverslag kan meer focus op 
het gevoerde beleid worden gelegd, omdat het momentum van verantwoorden en terugkijken 
beter past korter op het oude jaar dan medio 2021. Desalniettemin kunnen niet alle onderdelen 
van de Jaarstukken dit vervroegde tijdspad volgen. Zo volgt de Jaarrekening (het financiële deel) 
in het tweede kwartaal door technische financiële afwikkelingen van het boekjaar.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het Jaarverslag 2020 (en in later stadium hierbij ook de Jaarrekening) is het afsluitende product uit 
de Planning & Control cyclus 2020. Op de website https://dordrecht.jaarverslag-2020.nl kunt u het 
Jaarverslag raadplegen. Alle digitale Planning & Control producten zijn daarnaast te raadplegen via 
het Dordtse portaal: http://dordrecht.pcportal.nl/. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 Vaststelling Begroting 2020 (12 november 2019; RIS-dossier: 2480747)
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 Vaststelling Bestuursrapportage 2020 (22 september 2020, RIS-dossier: 2593010)

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van het Jaarverslag 2020 maakt dit ongewijzigd en integraal onderdeel uit van de 
Jaarstukken 2020 (verslag en rekening) die u in het tweede kwartaal van 2021 wordt aangeboden.

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 23 maart 2021  inzake 
Vaststellen Jaarverslag 2020 - Gemeente Dordrecht;

gelet op artikel 198, lid 2 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

het Jaarverslag 2020 (de programmaverantwoording) van de gemeente Dordrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van


