Werkafspraken Burenraad DuPont en Chemours (7 december 2017)
1. De Burenraad van DuPont en Chemours is een onafhankelijk orgaan bestaande uit tenminste
negen ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht en een professionele voorzitter. De leden
hebben zitting op persoonlijke titel. Zij hebben geen directe zakelijke relatie met beide bedrijven.
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn van de raad. Als raadsleden vertrekken voorziet de raad in
hun opvolging waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling naar woonplaats
(Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht), diversiteit en kennis/aandachtsgebied.
2. De Burenraad overlegt met de directies van beide bedrijven en fungeert als een doorgeefluik
tussen de omgeving en de bedrijven . De raad en individuele raadsleden zijn niet aansprakelijk voor
enig gevolg van dit overleg of deze adviezen hieruit voortvloeiend. De raad, de voorzitter of
individuele leden vertegenwoordigen op geen enkele wijze beide bedrijven.
3. De raad heeft als primaire taak om de relatie tussen Dupont en Chemours en de lokale
samenleving te versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.
4. De raad stimuleert een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont
en Chemours en ziet daarop toe. De raad stimuleert ook actieve informatievoorziening bij crises en
calamiteiten.
5. De raad is niet verantwoordelijk voor of aanspreekbaar op de juistheid van de informatie als
verstrekt door DuPont en Chemours of handelen of nalaten van beide bedrijven. De bedrijven delen
met de burenraad geen bedrijfsvertrouwelijke informatie, tenzij daarover vooraf andere afspraken
worden gemaakt.
6. De raad dan wel individuele leden spreken nimmer namens DuPont en Chemours. De bedrijven
spreken nimmer namens de raad. Indien de bedrijven de media berichten over (het functioneren
van) de raad wordt de voorzitter tijdig vooraf geïnformeerd. Ook zal de Burenraad DuPont en
Chemours vooraf inlichten als bekend is dat er in de media berichten zullen verschijnen.
7. De raad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de
omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.
8. Daar waar nuttig en nodig heeft de raad ook een verbindende rol naar ondernemers, lokale
organisaties en overheden.
9. De raad is geen vertegenwoordigend orgaan en heeft geen formele achterban. De raad gaat niet
op de stoel van de overheid zitten. De raad bespreekt derhalve geen wettelijke of
vergunningsvereisten, licenties of andere vormen van extern opgelegde verplichtingen of
beslissingen waaraan de bedrijven gebonden zijn of zullen worden.

10. De raad kan desgewenst externe experts vragen om een advies, schriftelijk of ter vergadering te
presenteren. De raad verzorgt de eigen communicatie en verslaglegging en kan daarvoor op kosten
van de bedrijven door externe experts ondersteund worden. Kosten worden door de bedrijven
vergoed op basis van een gezamenlijk vastgestelde begroting dan wel op basis van goedkeuring
vooraf door de bedrijven van te maken kosten.
11. De raad start met een onafhankelijke externe professionele voorzitter. Indien van de zijde van de
burenraad of van de bedrijven onvoldoende draagvlak bestaat voor zijn werkzaamheden zal hij deze
beëindigen. Na twee jaar zal worden bezien of volstaan kan worden met een voorzitter uit eigen
kring.
12. De raad overlegt tenminste vier keer per jaar in het openbaar met de directies van beide
bedrijven (overlegvergadering). Als tenminste drie leden of de directies van beide bedrijven daarom
verzoeken of op eigen initiatief belegt de voorzitter een extra overlegvergadering. Voorafgaand aan
de overlegvergadering houdt de raad intern vooroverleg teneinde af te stemmen en zo nodig
standpunten te bepalen.
13. Er komt voor voorzitter en raad één aanspreekpunt per bedrijf op directieniveau en één op
communicatieniveau voor zover het gaat om zaken die het desbetreffende bedrijf direct aangaan.
Voor algemene zaken is op directieniveau directeur Chemours het aanspreekpunt en op
communicatiegebied de communicatie-adviseur van DuPont. Zij zorgen alsdan voor terugkoppeling
met collega-directeur en collega-communicatie-adviseur. Deze werkwijze wordt na een half jaar
geëvalueerd. De bedrijven zorgen voor 1 administratief/logistiek aanspreekpunt tbv
informatievoorziening, vergaderzaken e.d.
14. De raad streeft naar consensus. Indien dat niet lukt wordt gestemd door de raadsleden (minus
de voorzitter) en bepaalt de meerderheid het standpunt van de raad nadat alle aanwezige leden hun
standpunt hebben toegelicht. Als blijkt dat een raadslid onvoldoende draagvlak heeft binnen de
raad, zal hij op verzoek van de overige raadsleden zijn werkzaamheden voor de raad beëindigen.
15. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor samen met enkele raadsleden, tenminste een
directeur en een communicatie-adviseur. Hij overlegt tevoren met degenen die presentaties houden
over hun presentaties, met name met het oog op begrijpelijkheid en of de gestelde vragen
voldoende worden beantwoord. Hij monitort en bewaakt de kwaliteit van verslaglegging en
communicatie. Hij bewaakt dat er voldoende wordt gecommuniceerd met de bestuurlijke omgeving
(burgemeesters, gemeenteraden, provinciale bestuursorganen). Hij bevordert dat buren zelf actief
communiceren in de gremia waarmee zij contact hebben.
16. De voorzitter heeft periodiek (in de regel telefonisch) contact met zijn aanspreekpunt in de
directie en op communicatieniveau over lopende zaken en wordt door hen geïnformeerd over
actuele ontwikkelingen. Met betrekking tot het laatste zodanig dat hij eventueel de Burenraad
bijeen kan roepen.
17. De bedrijven zullen de raad periodiek een digitale knipselkrant sturen met berichtgeving uit
media, persberichten e.d.
18. Indien er een geschil ontstaat tussen de Burenraad en beide bedrijven zullen partijen gezamenlijk
een of meer mediators benoemen om tot een oplossing van het geschil te komen, tenzij het een
zaak betreft die aan de rechter voorgelegd dient te worden.

