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OPENING

1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Ja, er gaat wel meer mis. Er gaat wel 
meer mis, Wim. Goedemiddag, dames en heren. Mag ik uw aandacht? U kunt straks 
weer gezellig met elkaar verder praten. Maar we hebben even het officiële moment van 
de hamerraad. Hartelijk welkom bij de eerste hamerraad van deze bestuursperiode. Ik 
heet u allemaal welkom. De aanwezige mensen die met ons mee kijken, eventueel met 
de livestream. Ik heb afmeldingen ontvangen van de heren Schalken en Stam van Beter 
Voor Dordt. En van mevrouw Van den Tol van de VVD. Maar volgens mij zijn er nog een 
paar anderen ook niet. Misschien goed als de griffie dat even noteert voor de 
volledigheid. En misschien goed ook om even heel kort stil te staan bij het fenomeen 
hamerraad. Een hamerraad, het woord zegt het al, is een raadsvergadering waarbij we 
alleen besluiten nemen over hámerstukken. En daar wordt dus geen debat meer over 
gevoerd. Wel kunt u uiteraard bij ieder hamerstuk nog een stemverklaring afleggen. En 
met de komst van de Dordtse Dinsdag zullen we deze hamerraad ook niet zo vaak meer 
zien, denk ik. Maar door de verkiezingsintroductieperiode vergaderen we een aantal 
weken niet, waardoor we de te nemen besluiten een beetje zien opstapelen. En fijn dat 
er vandaag dus met deze hamerraad wel een aantal besluiten kunnen worden 
afgehandeld. ter 

2. Vaststellen van de notulen van de Gemeenteraad d.d. 23 en 30 maart en 5 april
2022

De voorzitter: Nou, dan ben ik als eerste bij het tweede agendapunt, het vaststellen van
de notulen van de Gemeenteraad van 23 en 30 maart en van 5 april. Het gaat daarbij 
om het duidingsdebat, de vergadering van de installatie van de huidige raad en de raad 
met het advies van de informateur, ook allemaal bijzondere gelegenheden. Het 
duidingsdebat van 23 maart was geen raadsvergadering. Het was een overleg waarbij 
de lijsttrekkers aangaven hoe zij de uitslag van de verkiezingen duidden. Dus wat de 
uitslag volgens hen betekende. En omdat het geen raadsvergadering was, hoeft u ook 
formeel niet in te stemmen met het verslag. Maar wel met de verslagen van 30 maart 
en van 5 april. Dus ik kijk even rond of u daarmee ook kunt instemmen. Dat is het 
geval. Ik zie geen andere geluiden. Dan is dat daarmee gebeurd. En om het beeld 
compleet te maken volgt het verslag van 24 maart, de laatste raad van de vorige 
bestuursperiode, de volgende keer.

HAMERSTUKKEN

De voorzitter: Dan kom ik bij de hamerstukken. De hamerstukken dat zijn er vier, 
nummers drie tot en met zes op uw agenda. Die loop ik een voor een langs. En als u een
korte stemverklaring wilt afleggen, dan geef ik u het woord.

3. Reglement van Orde raad en commissies gemeente Dordrecht – Raadsvoorstel
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De voorzitter: Als eerste 3, het Reglement van Orde van de raad en commissies van de 
gemeente Dordrecht. Is er behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet het geval en dan 
stellen we die daarmee vast.

4. Spelregels Dordtse Dinsdag – Raadsvoorstel

De voorzitter: En dan zijn we bij 4, de spelregels Dordtse Dinsdag. Is er behoefte aan 
stemverklaringen? Zo niet, dan stellen we die ook vast.

5. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg)) op de Sterovita-locatie in het plangebied Weeskinderendijk 
(Maasterras Dordtse Spoorzone) – Raadsvoorstel

De voorzitter: 5, toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op de Sterovita-locatie in 
het plangebied Weeskinderendijk. Stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan stellen 
we die ook vast.

6. Vaststellen bestemmingsplan Geluidsschermen N3 / Middenzone – 
Raadsvoorstel

De voorzitter: En tot slot het bestemmingsplan Geluidsschermen N3 / Middenzone. En ik
begreep dat de Partij voor de Dieren daar in ieder geval een stemverklaring heeft. De 
heer Groenewege, gaat uw gang.

De heer Groenewege: Ja. Wij stemmen voor, omdat we erop vertrouwen dat het college 
kiest voor de variant waarbij geen bomen hoeven te worden gekapt. Maar mochten er 
nou wél bomen worden gekapt, dan zullen we in het vervolg iets minder vrijgevig zijn 
met onze steun. Dank u.

De voorzitter: Kijk, dat is mooi verwoord. Dank u wel. Zijn er nog andere 
stemverklaringen? Dat is niet het geval. En dan stellen we daarmee agendapunt 6 vast, 
met inachtneming van wat de heer Groenewege daarover heeft gezegd.

STUKKEN TER KENNISNAME

7. Raadsinformatiebrief Benoemen 3 paden op de begraafplaats Essenhof – 
Raadsinformatiebrief

8. Raadsinformatiebrief Jaarprogramma 2022 Omgevingsdienst ZHZ – 
Raadsinformatiebrief

9. Raadsinformatiebrief Groene golven en slimme verkeerslichten – 
Raadsinformatiebrief

10.Raadsinformatiebrief Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties – 
Raadsinformatiebrief

11.Raadsinformatiebrief Verhuisketens Wilgenveld – Raadsinformatiebrief
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12.Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 9e herziening Wielwijk, 
Crabbehof en Zuidhoven, Piet Heynstraat - speeltuinlocatie – 
Raadsinformatiebrief

13.Raadsinformatiebrief Verklaring college van B&W inzake Hazelaarlaan – 
Raadsinformatiebrief

14.Raadsinformatiebrief Waterbus Hooikade - Veerplein (zomerdienstregeling) – 
Raadsinformatiebrief

15.Raadsinformatiebrief over bluswatervoorziening: onderhoudssituatie van de 
spoorsloten in Dordrecht en Zwijndrecht – Raadsinformatiebrief

16.Raadsinformatiebrief Deelname aan City Deal 'slim maatwerk' – 
Raadsinformatiebrief 

17.Raadsinformatiebrief over Banenontwikkeling 2021 – Raadsinformatiebrief 

18.Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (22 maart 2022) – 
Raadsinformatiebrief

19.Raadsinformatiebrief Oekraïne-crisis (29 maart 2022) – Raadsinformatiebrief

De voorzitter: Dan zijn we bij de stukken ter kennisname. Die gaan we niet een voor 
een langs, maar dat zijn er dertien, nummer 7 tot en met 19. Maar u heeft wel 
gelegenheid, als u dat wilt, om daar nog iets op te zeggen. Ik begreep dat de heer Van 
der Meer in ieder geval iets wilde zeggen namens GroenLinks. Gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde een opmerking maken bij 
punt 14, raadsinformatiebrief over de waterbus vanaf de Hooikade. Jammer dat dat niet 
besproken kon worden. Maar goed, dat zij zo. Wij gaan ervan uit, dat wilde ik nog 
daarbij opmerken, dat als het niet lukt om afspraken te maken over de 
winterdienstregeling, of het voortzetten van de zomerdienstregeling in volgende 
periodes -of wanneer er opnieuw financiële bijdrage van de gemeente nodig is- dat de 
raad daar tijdig over geïnformeerd wordt. En eventueel wat van kan vinden. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Wie? Mevrouw Stolk. Ja, u zat voor mij in een onverwachte hoek. Gaat uw
gang.

Mevrouw Stolk: Ja, ja. Dat kan ook wel eens, uit een onverwachte hoek. De VSP sluit 
zich aan bij de stemverklaring van GroenLinks.

De voorzitter: Dank u wel. Nou, het is geen stemverklaring, het is meer een opmerking. 
Want er wordt niet over gestemd. Zijn er nog andere opmerkingen bij de stukken ter 
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kennisname? Dan ga ik ervan uit dat uw collega-raadslid, de heer Van der Linde, die 
tevens wethouder is, dat in zijn oren heeft geknoopt. U hoeft er niet op te reageren, ik 
ga er gewoon vanuit. Dan hebben we daarmee ook de stukken ter kennisname gehad.

Sluiting

De voorzitter: Het was kort en krachtig vandaag. Dank voor uw aanwezigheid. Ik wens u
allen plezier en succes met het introductieprogramma vanavond. En om 18:00 uur met 
de maaltijd. En de maaltijd staat klaar op de eerste verdieping bij de griffie om 18:00 
uur. Geniet ervan! De vergadering is gesloten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2022.

De griffier,                                                          De voorzitter,

A.E.T. Wepster                                                    A.W. Kolff
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