Raadsvoorstel en -besluit
2021-0172975

Eindevaluatie Raadsprogramma

Aan de leden van de raad,
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten:
1. kennis te nemen van de eindevaluatie van het raadsprogramma 2018-2022 "Krachtig Zwijndrecht"

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Eindevaluatie Raadsprogramma

Toelichting
Inleiding
In mei 2018 is het raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht" door u vastgesteld met daarin de
onderwerpen die in de periode 2018 – 2022 aandacht verdienen. U heeft hierin duidelijke focus en
prioritering aangeven voor het college en de ambtelijke organisatie. Het raadsprogramma is ambitieus,
passend bij de grote opgaven waarvoor we in Zwijndrecht staan. Met het raadsprogramma is een
kentering gemaakt richting een meer integrale aanpak voor de gehele gemeente. Sociaal, fysiek én
financieel moet dat gaan leiden tot een Krachtiger Zwijndrecht.
In de eindevaluatie van het raadsprogramma is een driedeling aangebracht. Het eerste deel beslaat
de hoofdopgaven/thema's die deze periode prioriteit hebben:
1. Wonen, bouwen en wooncarrière
2. Bestrijding van armoede
3. Welzijn en zorg
4. Veiligheid en leefomgeving
Het tweede deel betreft de thema's die ondersteunend en direct verbonden zijn aan de hoofdopgaven,
te weten de energietransitie, economie, mobiliteit en voorzieningen. Het derde deel betreft de
overkoepelende thema's die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het raadsprogramma in brede
zin en gaan over het versterken van de relatie met de inwoners, de toekomstvisie van Zwijndrecht, de
groeiagenda van de Drechtsteden en het samenwerkingsverband van de Drechtsteden.
Het is niet meer dan logisch dat we niet alleen de programma's opstellen, maar ook terugkijken op wat
er gedurende looptijd allemaal verwezenlijkt, welke andere paden er zijn bewandeld (denk aan de
Coronacrisis) en welke zaken helaas nog niet zo ver zijn als we hadden gewild. Ofwel: een
eindevaluatie waarin deze zaken aan bod komen. Bij dit raadsvoorstel treft u dan ook de eindevaluatie
"Samen Krachtig" aan.
De eindevaluatie kent daarom de opzet zoals u deze in het raadsprogramma ook heeft gebruikt.

Eerdere besluitvorming
31 mei 2018

-

Overhandiging Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht aan het nieuwe college

14 juli 2020

-

Tussenevaluatie Krachtig Zwijndrecht (2020 -16124)

Beoogd effect
De raad kan op basis van de eindevaluatie zijn beeld vormen van de doelen die zijn bereikt en
daarover het debat voeren.

Argumenten
Het college heeft met de raad afgesproken om een eindevaluatie aan te leveren

Kanttekeningen
NVT

Extern draagvlak
NVT

Eindevaluatie Raadsprogramma

Duurzaamheid
NVT

Aanpak/uitvoering/evaluatie
NVT

Communicatie/publicatie/participatie
De eindevaluatie zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente Zwijndrecht bij het
onderdeel raadsprogramma.

Personeel/organisatie/SCD
NVT

Financiën
NVT

