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Burgemeester W. Kolff

De voorzitter: Beste mensen, als u allemaal wilt gaan zitten dan gaan we starten. Het is 
zeven uur en we willen graag alle vragen aan de orde kunnen laten komen. Welkom 
allemaal bij dit vragenhalfuurtje vandaag 1 november. Nou ja, ook vandaag is weer 
duidelijk dat we met dit vragenhalfuurtje voorzien in een behoefte die er ligt bij de raad. 
Er zijn weer een aantal politieke vragen gesteld. Aan eenieder aan de voorkant het 
verzoek om het echt kort toe te lichten en niet de vragen helemaal te herhalen want we 
willen graag voor alle vragen voldoende ruimte hebben voor het antwoord. Er zijn over 
vijf onderwerpen vragen binnengekomen. En als eerste heb ik hier een vraag over de 
Sportboulevard en de heer Van Dam-Timmers van het CDA die kan er een korte 
toelichting op geven.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, voorzitter, dat klopt inderdaad. Wij hebben als raad een 
brief gehad van het gebruikersoverleg van de Sportboulevard en daarin staan eigenlijk 
vrij flinke uitspraken van de voorzitter van de Sportboulevard, die ook voorzitter is van 
de sportraad. En ja, er staan uitspraken in zoals dat de gemeente Dordrecht niet zou 
investeren in verduurzaming en ook geen oog zou hebben voor de verenigingen op de 
Sportboulevard. En vanuit mijn aandachtsgebied sport schrik ik daar eigenlijk wel van en 
ook merk ik dat er wat onrust over is ontstaan ook bij verenigingen. Ik ben benieuwd of 
het college kan uitleggen hoe dat nou echt in elkaar steekt daar, klopt dit wat er staat en
is het terecht dat verenigingen zich zorgen maken daarover?

De voorzitter: Dank voor de korte toelichting. Het is een onderwerp, het heeft met de 
verduurzaming te maken. Mevrouw De Jonge voor het antwoord?
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Mevrouw De Jonge: Daar kan ik kort op ingaan maar daarna zal ik de heer Merx vragen 
over het gebruikersoverleg want dat gaat echt over sportverenigingen. Kijk, qua 
verduurzaming, dat hebben we ook al vaker gecommuniceerd, het is een gebouw dat 
tien jaar geleden met alle maatregelen om op C-label niveau te voldoen. Daar voldoet 
het ook aan. Alle installaties waren ook op dat niveau dus wat dat betreft is het in die 
fase conform de normen gegaan. En we zijn nu bezig met het programma voor het 
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. En ja, daar dit de Spotboulevard in dus 
dat gaat uw kant op komen dit jaar nog.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Merx.

De heer Merx: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me voorstellen dat u geschrokken 
bent. Ook ik trok mijn wenkbrauwen hier en daar op, ook over andere mediale uitingen 
van diverse mensen. Ik kan u vertellen dat voor morgen hebben wij een gesprek met 
Optisport, samen met wethouder De Jonge, over de situatie daar en wat we kunnen en 
willen doen maar wat ook zij eventueel kunnen doen. Volgende week praat ik met de 
voorzitter van het gebruikersoverleg om ook over deze communicatie-uitingen te 
hebben. En wij willen volgende week een brief sturen, maar die moet eerst door het 
college, aan uw raad om, nou ja, te vertellen wat we gaan doen en hoe wij aankijken 
tegen de uitingen die zijn gedaan. En daar moet ik het even voor nu bij laten want een 
van de zinnen die erin staat is dat we graag met elkaar praten en niet over elkaar via de 
media.

De voorzitter: Kort en duidelijk antwoord van beide wethouders. Is dat zo voldoende?

De heer Van Dam-Timmers: Ja, ik wacht dan de brief gewoon van volgende week af, ik 
denk dat dat goed is om dat te doen. Ja, zeker.

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we hiermee de eerste vraag gehad. En dan is de 
tweede vraag ook een vraag vanuit het CDA en die gaat over vuurwerkoverlast. En ook 
de heer van Dam-Timmers, die zal de vraag kort toelichten.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dat klopt. Ja, de CDA-fractie en ook mensen in onze 
omgeving zijn eigenlijk opgevallen dat de vuurwerkoverlast weer is geëxplodeerd in onze
stad. Veel mensen hebben daar last van, ook huisdieren maar ook mensen met trauma’s
of oorlogstrauma’s kunnen daar veel last van hebben. En ik vroeg me eigenlijk af van, 
wat kunnen … Ja, of wat doet de gemeente of wat kan het college hier extra aan doen 
om dat toch ook aan te pakken? Want het is natuurlijk gewoon in feite illegaal.

De voorzitter: Dank voor de korte toelichting. Ik denk dat de burgemeester daar als 
portefeuillehouder op kan reageren.

Burgemeester Kolff: Klopt, dank, voorzitter en dank ook voor de vraag. Het is niet zo dat 
alleen de door u genoemde groepen hier last van hebben overigens want ik ben niet 
alleen burgemeester maar ook jonge vader, ik weet uit ervaring dat kinderen of mensen 
met jonge kinderen hier ook veel last van ervaren. Daar heb ik zelf ook, nou, dat heb ik 
zelf ook meegemaakt. Ik vind het ook buitengewoon ergerlijk eerlijk gezegd, het is 
inderdaad zoals u zegt gewoon verboden. Enige wat toegestaan is door het jaar heen is 
F1 vuurwerk, dan heb je het over sterretjes en fonteintjes en dingetjes, kleine dingetjes. 
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Maar in principe is al het vuurwerk door het hele jaar heen verboden, met uitzondering 
van acht uur ‘s avonds tot twee uur ‘s nachts bij oud en nieuw. En dan is het in onze 
binnenstad nog steeds verboden en op bepaalde plekken in de stad, daar waar het gaat 
waar vuurwerkvrije zones zijn. Voor het overige mag er dan gedurende zes uur lang 
vuurwerk worden afgestoken. En dan nog steeds alleen het vuurwerk wat je hier in de 
winkel gedurende drie dagen van tevoren kunt krijgen, dus niet het illegale vuurwerk wat
veelal uit het buitenland naar Nederland wordt gehaald met kofferbakken vol. En eerlijk 
gezegd, we hebben het daar met burgemeesters onderling heel vaak over, wat kunnen 
we daar nou aan doen? En uiteindelijk is natuurlijk toch de hoofdconclusie dat dit 
eigenlijk op nationaal niveau en eigenlijk nog beter op internationaal niveau zou moeten 
worden aangepakt. Tegelijkertijd, tijdens oud en nieuw willen mensen natuurlijk wel, veel
mensen nog zelf graag vuurwerk kunnen afsteken. Daar is ook in Dordrecht de ruimte 
voor maar dan wel het reguliere vuurwerk. En al die vuurwerkknallen die we nu al horen, 
ja, dat is gewoon heel ergerlijk voor heel voor inwoners en ook voor dieren inderdaad in 
onze stad. We hebben eigenlijk al een meldpunt hiervoor, want u vraagt naar een 
meldpunt. Dat kan via de politie, 0900 8844, en dat kan ook via Fixi. Via beide opties 
wordt het ook als zodanig geregistreerd, kunnen we ook in kaart brengen waar er veel 
vuurwerk wordt afgestoken en daar ook op acteren. Maar veelal zie je toch dat het 
rondreizende groepen zijn die dan weer daar staan en dan weer daar. Het is gewoon 
ondoenlijk om op elke hoek van de straat permanent een agent of een handhaver neer 
te kunnen zetten. Die meldingen geven wel goed inzicht want we hebben de afgelopen 
maanden 80 meldingen van vuurwerkoverlast bij de politie gehad en 39 bij de gemeente.
Nogmaals heel verspreid over de stad, niet specifieke overlastlocaties. Maar als dat nou 
wel zich gaat voordoen, als er een paar locaties zijn die heel duidelijk aangetoond 
kunnen worden, dan gaan we daar wel handhavingsacties op organiseren. Waarbij wel 
geldt dat daders op heterdaad betrapt moeten worden. Zo werkt nou eenmaal ons 
strafrechtsysteem. Overigens wordt er ook op basis van meldingen van inwoners ieder 
jaar weer opnieuw zwaar illegaal vuurwerk gevonden in garageboxen en dergelijke. Dat 
gaat dus vaak toch via alerte bewoners. Dan wordt er meteen ook actie op gepleegd. 
Dan kan er ook een huiszoeking plaatsvinden. En als het echt heel zwaar illegaal en 
gevaarlijk vuurwerk is eventueel zelfs een woningsluiting als het gaat om risico’s voor de
omgeving. En voor de rest wordt er dus altijd richting de jaarwisseling door de politie 
extra op ingezet. Wordt voorlichting gegeven op scholen, alle groepen 7 en 8 op de 
Dordtse basisscholen krijgen een vuurwerkbril en daarbij ook een uitleg. En nogmaals, 
we hebben veel vuurwerkvrije zones in onze stad. En tot slot, voorzitter, overwegen we 
nog om een inleveractie te organiseren. Dat is altijd ingewikkeld, komt veel achter weg. 
Maar om te zorgen dat mensen of bijvoorbeeld ouders die bij hun kinderen vuurwerk 
ontdekken onder het bed, zeg ik dan maar even, om dat toch op een goede manier kwijt 
te kunnen zonder dat daar meteen een straf tegenover staat maar daarmee is het wel 
van de straat. Dus dat is wat wij daar nu over kunnen zeggen, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. Voor u voldoende, de heer Van Dam-
Timmers?

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dit was zo uitgebreid, zo …

De voorzitter: Ja hè, ja.

De heer Van Dam-Timmers: Dat zou ik niet beter kunnen. Dank, ja.
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De voorzitter: Ja. Oké. Nou, dank u wel. Dan gaan we naar het volgende onderwerp want 
er zijn twee fracties die vragen hebben gesteld over de verkeerssituatie bij de Dordtse 
Hout. Ik vraag eerst aan de PvdA, de heer Van der Spoel, ook korte … De heer Noldus? O,
de heer Noldus doet de toelichting. Prima.

De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel.

De voorzitter: Het waren vragen van de PvdA en de VVD.

De heer Noldus: Mede namens de Partij van de Arbeid stel ik hierbij deze vragen. Want 
de ontwikkeling van Amstelwijck is een hele belangrijke voor onze stad met de realisatie 
van achthonderd woningen een belangrijk onderdeel van de bouwopgaaf. En het bouwen
gaat natuurlijk nooit zonder overlast, dat weet ook iedereen. Tegelijkertijd zijn de 
bewoners van de Dordtse Hout recent wel meerdere keren geconfronteerd met wel 
vervelende verrassingen en situaties. Variërend van lekke banden opgedaan op de weg 
en ook vrij recent de aanpassing aan de Oosterweg door de ontwikkelaar waardoor de 
weg erg smal is geworden en de toegang erg beperkt is voor de 250 bewoners of 250 
huizen, moet ik zeggen, van de Dordtse Hout, is dit ook de enige toegangsweg. En uit de 
communicatie met de betrokken ambtenaren begreep men ook dat de gemeente verrast
lijkt door de verschillende aspecten van de uitvoering. We hebben daar de volgende 
vragen bij. Herkent het college zich in de constatering dat de gevaarlijke verkeerssituatie
in de Dordtse Hout ontstaat, bestaat? Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van de 
hulpdiensten. En welke maatregelen zou het college willen initiëren om de geschetste 
problemen in de uitvoering en de afstemming op te lossen?

De voorzitter: Dank u wel voor uw toelichting. Ik neem aan de heer Van der Linden? 

De heer Van der Linden: Nee.

De voorzitter: Nee? 

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter. 

De voorzitter: O, de heer Burggraaf. Ga uw gang.

De heer Burggraaf: Ja, vanuit het … Niet al het verkeer zit bij de wethouder Verkeer. Het 
verkeer wat voortkomt uit het bouwen in de wijk, waar ik dan verantwoordelijk voor ben, 
Amstelwijck, daar kan ik u zeker van een antwoord voorzien. Wij herkennen het beeld 
wat door de VVD en de Partij van de Arbeid wordt geschetst. Zoals ook al wordt gezegd, 
ja, bij bouwen hoort nou eenmaal wat overlast maar het moet wel binnen acceptabele 
normen zijn. Er is blijkbaar iets van bouwafval geweest waardoor meerdere auto’s lekke 
banden hebben gekregen. Daar is inmiddels, hebben die een contactpersoon ook waarbij
ze zich bij de bouwer kunnen melden zodat de schade ook vergoed wordt van die 
situatie. En verder hebben we contact gehad met ABB om afspraken te maken over hoe 
de verdere werkzaamheden, nou ja, veilig kunnen gebeuren. Er worden 
verkeersregelaars ingezet vanaf morgen tijdens de spitsuren zodat de doorstroom goed 
is. En eind van de week de werkzaamheden daar gereed zijn zodat er weer een bouwweg
is of een toegangsweg die breed genoeg is om normaal te kunnen passeren en de wijk in
en uit te gaan. We hebben ook met ABB afspraken gemaakt over de communicatie in de 
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toekomst richting de omgeving en de bewoners. En volgende week is er ook een 
bijeenkomst met de bouwer en de gemeente en de Dordtse Hout om, nou ja, afspraken 
te maken om te voorkomen dat in de toekomst er weer problemen zouden ontstaan 
rondom de bouw van de wijk. En dan hopen we dat we daarmee naar de toekomst toe de
dingen of de bouw soepeler kunnen laten verlopen.

De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. Voldoende voor de vragenstellers? Ik zie 
geknik, dat is mooi. Dan gaan we vlot verder naar het vierde onderwerp en dat is 
Chemours en het PFAS-afval. Vanuit drie partijen zijn daar vragen over gesteld. De VVD, 
GroenLinks en Op Ons Eiland. Ik stel voor dat alle drie de indieners kort in maximaal een 
minuut hun vraag kunnen toelichten en dat er dan in één keer een antwoord komt vanuit
de wethouder. Ik geef als eerste het woord aan de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Wij maken ons inderdaad zorgen over 
Chemours, dat geldt natuurlijk al een lange tijd. Maar gister kwam natuurlijk het bericht 
dat er geen PFAS-afval meer vanuit Nederland mag worden getransporteerd naar 
Antwerpen, een van de weinige plekken waar dat afval wordt verwerkt. Dat roept 
natuurlijk allerlei vragen op voor de consequenties die dat heeft voor de fabrieken van 
Chemours en DuPont in Dordrecht. En dat zijn vragen ook mede van Op Ons Eiland en 
natuurlijk GroenLinks. Denk daarbij dat dit een onderwerp is dat leeft in de hele raad van
DENK tot aan de PVV. Het roept vragen op, wat gebeurt er met het afval in Dordrecht, 
waar wordt het opgeslagen, gebeurt dit op een veilige manier? Hoe zit het met de 
vergunningen? En in dit licht is naar ons oordeel de meest prangende politieke vraag aan
het college, hoe zorgelijk schat het college de situatie in? Welke politieke consequenties 
verbindt dit college aan het transportverbod van PFAS-afval aan de nu ontstane situatie 
bij de fabrieken? En het belangrijkste misschien wel, welke acties gaat het college 
ondernemen op korte en op middellange termijn?

De voorzitter: Dank voor de toelichting. Dan kijk ik nog even, de heer De Boer ook nog 
een aanvulling?

De heer De Boer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aanvulling. Ik heb een aanvulling 
als volgt. Ik heb vanmiddag telefonisch contact gehad met professor Jacob De Boer, die 
ook een aantal weken geleden hier aan tafel heeft gezeten. Geen familie van mij, nee. 
Professor Jacob De Boer die heeft mij wel de volgende informatie meegegeven, in 
Amerika op dit moment zijn ze een onderzoek aan het doen naar totaalverbranding van 
het PFAS-afval. Dus 100 procent verbranden en dat gaat op een manier van 1500 graden
verbranding. Nou, het is een onderzoek op dit moment. Hij zal mij daarvan op de hoogte 
houden. Anderzijds kunnen we die vraag ook andersom zetten, u mag ook, wethouder, 
contact opnemen met professor Jacob De Boer zelf. Maar goed, dat betekent dus als de 
opties zoals we in de kranten hebben gelezen vanmorgen staan van, brengen we het 
afval ergens anders, houden we het hier of zorgen we dat de productie stopt? Nou, deze 
beslaat eigenlijk dan de eerste twee.

De voorzitter: Dank voor die toelichting. De heer Den Hartog namens GroenLinks nog 
een aanvulling?

De heer Den Hartog: Zeker. Dank u voor de inleiding, kan ik me aansluiten bij mijn 
collega de heer Kuhlmann. Wij hebben een aantal vragen eigenlijk geformuleerd en dat 
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is, het gaat om een voorlopig transportverbod. Ja, wat is de kans dat dat weer 
opgeheven wordt en onder welke voorwaarden zou dat kunnen gebeuren? Dan zouden 
we weer opnieuw de schadelijke stoffen in de Schelde hebben. Het tweede is, het moet 
nu opgeslagen worden, daar gaan we in ieder geval van uit. Wat gaat de wethouder 
doen om de risico’s zo min te houden? Voor alle duidelijkheid, het gaat om 1,8 miljoen 
kilogram. Dat is nogal wat, 1,8 kilogram PFAS-houdend afval per jaar. We veronderstellen
verder dat er iets in de vergunningverlening moet gebeuren. Wat gebeurt er in de 
tussentijd doordat er een vergunning is? En als laatste, is de wethouder in contact met 
Chemours, de provincie, de Omgevingsdienst om de risico’s voor en de werknemers en 
de inwoners van Dordt en de natuur van Dordt te beperken? Dank u.

De voorzitter: Nou, dat klinkt allemaal heel duidelijk. Ik denk dat we naar wethouder Van 
der Linden gaan voor het antwoord. Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Helaas, voorzitter, het gaat van…

De voorzitter: O, prima.

Mevrouw De Jonge: Wij brengen u erg in verwarring vanavond merk ik. Maar als het om 
milieu gaat en Chemours, dan mag ik dat dossier behartigen. En ja, om even mee te 
beginnen, ik en met mij ook het college waren gister echt volledig overvallen door de 
berichtgeving van ILT. En dat hebben we ook bestempeld als een slechte zaak dat 
overheden elkaar dus ook blijkbaar nog niet goed weten te vinden maar het was wat het 
was. En dat betekent ook dat wij gister ook gelijk, ja, we zijn begonnen met de vragen 
die wij hadden want het zijn heel herkenbare vragen van, wat betekent dit nu? Het 
bericht is ook nog vaag, ze zijn voornemens om te … Ja, per wanneer dan en waar gaat 
het dan naartoe? En, nou allemaal dat soort vragen kwamen bij ons ook op. Dus de lijnen
met zowel ILT, met de provincie als bevoegd gezag, als de DCMR zijn gelijk aangehaald 
gisteren. Vandaag heb ik ook nog met een gedeputeerde gebeld van, joh, weet je al 
meer, wat gaan jullie doen? Nou, die kon mij in ieder geval vertellen dat er vandaag 
gesprekken tussen de DCMR en de Chemours plaatsvinden om met hen in gesprek te 
gaan van, ja, wat gaan jullie nu doen? De ILT is heel eenvoudig eigenlijk in zijn 
opvattingen van, wij zijn van de vergunningen, de Vlaamse overheid stelt ons niet gerust
dat het daar nu goed wordt verwerkt dus dat mag niet meer. En vervolgens is het, ja, 
eigenlijk de verantwoordelijkheid en de opgave van het bedrijf zelf om een oplossing te 
vinden. Nou, wij hebben gezegd van, DCMR, dit moeten wij echt heel goed gaan 
monitoren. Ook met de gedeputeerde over gehad van, ja, we moeten de lijnen nu even 
heel kort houden. Ik weet niet wat er uit het gesprek is gekomen vanmiddag. Ze zullen 
eerst moeten kijken maar als het ergens nu opgeslagen moet worden is dat 
vergunningsplichtig dus DCMR moet die vergunning gaan afgeven. En daar kunnen wij 
natuurlijk heel kritisch gaan kijken want het moet veilig zijn als het ergens wordt 
opgeslagen. Nog eventjes onafhankelijk waar dat gaat gebeuren maar dat moet gewoon 
veilig zijn. Je moet er zeker van kunnen zijn dat het voor de gezondheid van mogelijk 
omwonenden, dat dat daar geen risico voor gaat vormen. En ja, we zijn dan weer 
afhankelijk van wat Chemours gaat doen, vinden zij een andere verwerker dan gaat ILT 
daar weer een vergunning voor afgeven dus daar ligt dan weer het bevoegd gezag. Dus 
het is, ja, in die tussentijd hebben wij gewoon hele nauwe contacten met alle betrokken 
partijen om echt goed te zien van, wat gaat er gebeuren en wat betekent het eventueel 
voor de locatie in Dordrecht? En ja, op dit moment heb ik dus niet meer dan deze 
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informatie maar zodra ik weer meer weet zal ik u zo snel mogelijk informeren. Want ja, 
met u maken wij ons ook wel nu even zorgen van, hoe gaat dit verder?

De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. De heer De Boer nog een korte 
vervolgvraag?

De heer De Boer: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb van de wethouder nog niet antwoord 
gehad op mijn vraag.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw De Jonge: En de vraag wat betreft verbrandingsinstallatie of ja. Er is even 
nieuws voor mij en dit zijn ook van die dingen waar echt Chemours als eerste natuurlijk 
verantwoordelijk is om te kijken van, gaat Indaver ooit nog de afnemer zijn van hun afval
of komen ze met een andere oplossing? Als ze met die andere oplossing komen, ja, dan 
is daar de vraag van, hoe … Ja, wat voor verbrandingsinstallaties en wat blijft daar over? 
Dus dan zitten we weer in de toezichthoudende functies van de Omgevingsdienst en de 
ILT in dit geval wat de vergunning voor vervoer betreft. Dus die zullen we strak 
monitoren ook.

De voorzitter: Dank u wel voor de nadere toelichting. De heer Kuhlmann nog.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u. Ik begrijp dat de wethouder vandaag niet meteen alle 
antwoorden heeft op deze hele korte termijn. De Dordtse VVD verwacht wel dat u hier 
heel strak op blijft zitten en ik denk dat dat ook voor andere partijen geldt.

De voorzitter: Dat denk ik ook. De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Ja, dank u. Ook nog heel kort. Dat is eigenlijk de vraag van, welke 
mogelijkheden er zijn, en hopelijk zijn ze er niet, dat Chemours een uitweg weet te 
vinden door het afval naar een arm land te transporteren en het probleem te 
verplaatsen. Kunt u daar iets over zeggen?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik begrijp van de ILT, zijn zij degene 
die beoordelen of het afval op een juiste wijze wordt verwerkt. En dat is ook hun reden 
geweest naar onderzoek naar de locatie in België waar het gedaan wordt om te 
concluderen, dat gebeurt daar niet goed. En daarmee de vergunning in te trekken. Nou, 
zo geldt andersom ook, mocht Chemours met een oplossing komen, dan is het onze ILT 
die kan beoordelen van, voldoet dat dan aan wat wij willen en gaan we dan weer vervoer
toestaan?

De voorzitter: Voldoende antwoord? Ik zie de heer Van Dam-Timmers. Kort. En dan gaan 
we …

De heer Van Dam-Timmers: Als ik een hele korte vraag mag stellen. Kijk, wij hebben 
eerder een discussie ook gehad over de vergunde uitstoot en de gemeten uitstoot. Ook 
vorige week weer, ook brieven van onder andere staatssecretaris over gehad. Nu is ook 
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weer een moment dat er allerlei stoffen kunnen zijn. Kan het college aandringen of 
misschien zelf niet onafhankelijk onderzoek hierop vragen aan de partijen die daar wel 
over gaan? Want het lijkt soms, of dat is de indruk, dat er niet frequent genoeg 
onderzoek gedaan wordt om alles te kunnen vinden.

De voorzitter: Kan daar iemand vanuit het college nog op reageren? Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ik wil daarop reageren, het staat misschien een beetje buiten deze 
vraag want kijk, zelf onderzoek gaan doen, dan komen we toch weer bij de partijen die 
wij al inschakelen. Want DCMR is gewoon kundig op dit gebied en doet de onderzoeken 
zoals wij, althans wij, zoals de provincie dat via de vergunning al heeft afgedwongen. 
Rijkswaterstaat doet het wat het water betreft. Uiteraard hebben wij ook even goed 
gevolgd wat de antwoorden waren op de uitkomsten van de mogelijke lozing. Nou ja, dat
is wat mij betreft niet heel helder. En heb ik ook aan mijn medewerker gevraagd om 
eens met Rijkswaterstaat te gaan peilen van, hoe vaak doen jullie nu de metingen en zit 
daar mogelijke intensivering ook in zodat we veel meer gegevens krijgen van, wat 
gebeurt er nou echt?

De voorzitter: Oké. Dank u wel, allemaal. O, ik zie de heer Stam nog, kort.

De heer Stam: Ja, een hele korte vraag. Ik begrijp alle vragen die gesteld worden. Maar ik
zou eigenlijk van de wethouder willen weten, welke bevoegdheden heeft de gemeente 
nu eigenlijk? Want ik heb het gevoel dat u eigenlijk een beetje met de handen op de rug 
staat en nu wordt overvallen door allerlei vragen. Maar volgens mij heeft u helemaal niet
zoveel bevoegdheden om dingen te doen?

De voorzitter: Daar misschien nog een reactie op, mevrouw De Jonge?

Mevrouw De Jonge: Ja zeker. Zoals ik net zei, de provincie is bevoegd gezag ten aanzien 
van Chemours en ja, op dit gebied hebben wij dus inderdaad niet zo heel veel te zeggen.
Maar we kunnen wel veel geluid maken volgens mij. En daar gaan we het volgens mij 
over twee weken met u in de commissie weer over hebben van, hoe gaan wij als 
Dordrecht om met dit vraagstuk?

De voorzitter: Dank u wel. Dan rond ik nu dit punt af. En dan is er tot slot nog een vraag 
over, zijn er vragen over bereikbaarheid van het centrum. Dat is de heer Kuhlmann van 
de VVD die daar een korte toelichting op kan geven.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. Op drukke dagen loopt het helemaal vast 
in de straten naar de parkeergarages terwijl er tegelijkertijd plekken beschikbaar zijn op 
het parkeerterrein van de Weeskinderendijk en de Spuihavengarage. En door de sluiting 
van de Veemarktgarage is het aantal parkeerplaatsen tijdelijk, tot de uitbreiding van de 
Spuihavengarage, flink afgenomen. In onze schriftelijke vragen van deze zomer heb ik 
opgeroepen om sterker te communiceren over de parkeeralternatieven, zoals het 
parkeerterrein Weeskinderendijk en de Spuihaven, juist om een vastlopende stad te 
voorkomen. Je zou denken, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En daarom, is de 
wethouder het met ons eens dat hij veel meer moet doen om mensen te verleiden om 
bijvoorbeeld op de Weeskinderendijk te gaan parkeren? Waarom staat er niet een groot 
bord met een pijl, gratis parkeren, Weeskinderendijk en een gratis shuttlebus, nog zoveel
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plekken vrij op de Burgemeester de Raadtsingel en op andere toegangsroutes naar het 
centrum. Denkt de wethouder soms dat een vermelding op de gemeentelijke website 
volstaat? Wordt het niet eens tijd voor een stopverbod op het Bagijnhof en handhaving 
daarvan zodat Bagijnhof niet meer wordt gebruikt als een soort illegale parkeerplek …

De voorzitter: De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: … om snel te shoppen.

De voorzitter: Het is …

De heer Kuhlmann: En tenslotte, wanneer en op welke manier komt de wethouder met 
oplossingen zoals betere bebording …

De voorzitter: Uw vragen zijn duidelijk.

De heer Kuhlmann: … aanwijzingen en andere maatregelen om mensen te verleiden om 
te parkeren op de Weeskinderendijk en de Spuihaven? Dank u wel.

De voorzitter: We gaan naar de wethouder voor een reactie. Mijnheer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Ja, dank u. Ja. Ja, dank voor uw vragen. Nou, we hebben 
natuurlijk allemaal gemerkt deze zomer dat de sluiting van de Veemarktgarage eigenlijk,
nou, niet probleemloos want er was natuurlijk wel wenverkeer en ook mensen die in het 
begin even moesten zoeken van, wat is hier nou precies gebeurd? Maar dat het eigenlijk 
vrij soepel is gegaan met het veranderen van de parkeerstromen richting onder andere 
de andere garages maar ook richting de Weeskinderendijk. De bebording die er toen 
stond was tijdelijk en die haal je op een gegeven moment ook weer weg. Die is ook niet 
gekoppeld geweest aan de elektronische systemen. De laatste twee, drie week zien we 
weer dat het drukker wordt, mede door het slechtere weer af en toe. Dus afgelopen 
weekend hebben we alweer gezegd van, ja, oké, we moeten hier wel iets meer aan doen 
dan alleen maar kijken hoe druk het wordt en constateren, nou, er zijn reguliere of iets 
meer files. Dus hebben we afgelopen weekend verkeersregelaars ingezet en dat heeft 
ook gewerkt. En ik vind vooral van belang dat in dit geval, kijk, dat je even moet wachten
bij een garage is één ding maar dat je daarmee ook verkeersstromen van bewoners 
verstoort die misschien hun boodschappen willen afzetten thuis en daarna naar hun 
parkeerplek rijden of zo, vind ik eigenlijk nog ernstiger. Dus alleen daarom al wil je de 
doorstroming wel overeind houden. Dus die verkeersregelaars zetten we in en daarnaast
gaan we ook weer een aantal borden terugplaatsen die we al hadden. Wat we ook 
hebben gemerkt, en dat is ons wel opgevallen is dat in het begin dat busje, je hebt de 
pendeldienst zeg maar bij de Weeskinderendijk, heel goed liep. Eigenlijk, ik heb daar wel 
eens een paar, een keer gepost en dan zag je dat het meteen vol stroomde en dat er 
nog een busje bij moest soms. Dat is een beetje wegzakt bij sommige mensen dus ook 
daar gaan we wel weer wat meer aandacht aan geven. Dus daar hebben we op 
geacteerd. Die verkeersregelaars, dat werkt eigenlijk het best op locatie want dan 
stroomt het sneller door. En de Weeskinderendijk wordt goedgevonden maar dat kan wel
beter denken we. Tot zover. En Bagijnhof kom ik op terug want dat vind ik wel een, daar 
krijgen we de laatste tijd ook wat meer vragen over.
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De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. Ik neem aan voldoende?

De heer Kuhlmann: Ja, heel goed dat er actie wordt ondernomen.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Van der Linden: Pardon, actie is ondernomen. Dank u wel.

De voorzitter: Is. Juist, voor de duidelijkheid. Dan hebben we hiermee alle vragen toch 
netjes binnen het halfuur kunnen behandelen. Ik wens u een goede avond.

3.  Vaststellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht – Raadsvoorstel

Aanwezig:

Mevr. Boom-Vos (VVD)
Mevr. Doeze Jager (CDA)
Dhr. In ’t Veld (VSP)
Dhr. Kolkiliç (DENK)
Dhr. Kwaak (VVD)
Dhr. Van Leeuwen (PVV)
Mevr. Nieuwland-van den Bosse (CU/SGP)
Dhr. Okkerse (SP Dordrecht)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Roggekamp (Gewoon Dordt)
Dhr. Tutupoly (Op Ons Eiland)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)
Dhr. Van der Spoel (PvdA)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Dhr. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren)
Dhr. Wringer (Beter Voor Dordt)

Portefeuillehouders: wethouder P. Heijkoop, wethouder T. De Jonge, de heer M. Merx
Burgemeester W. Kolff

De voorzitter: Als alle deuren ook dicht kunnen want wij hebben niet al te veel tijd. We 
hebben anderhalf uur namelijk om dit te doen en anders dan moeten wij dat in de raad 
natuurlijk doen. Wij hebben anderhalf uur over een oordeelsvormende commissie met 
betrekking tot de begroting. En dan op dit … In deze commissie gaan we het hebben 
over bestuurlijk en ondersteunend, levendig en leefbaar en veilig, lerend en 
ondernemend, veilig en algemeen. Nou, anderhalf uur lijkt mij inderdaad dan toch … Zit 
ik verkeerd, de heer Van der Spoel?

De heer Van der Spoel: Op mijn schema staat een uur maar heb ik ‘…’.

De voorzitter: Een uur. 

De heer …: ‘…’.
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De voorzitter: Nou, dan breng … Dan ging ik bijna denken dat ik het verkeerd had, 
mijnheer Van der Spoel, maar gelukkig niet. Aangezien er dus inderdaad wel heel veel 
onderwerpen zijn wil ik u met zijn allen wel oproepen om uw woordvoering te beperken 
tot de hoofdpunten die u wilt aanvoeren op de onderwerpen die ik net zojuist genoemd 
heb. Nou, iedereen in ieder geval ook welkom, dat hoort er dan ook bij, ook op de 
publieke tribune en de mensen die thuis meekijken. En ik wilde dan eerst maar eens 
even met het rondje beginnen om te kijken wie we allemaal aanwezig hebben. En dan 
begin ik rechts.

De heer In ’t Veld: Richard In ‘t Veld, VSP.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.

Mevrouw Van Engelen: Yara Van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

De heer Kwaak: Peter Kwaak, VVD Dordrecht.

Mevrouw Boom-Vos: Karin Boom, Dordtse VVD.

De heer Roggekamp: Erik-Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer   Kolkiliç  : Masum Kolkiliç, DENK.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Eline Nieuwland, ChristenUnie-SGP.

De heer Wringer: Jan-Willem Wringer, Beter Voor Dordt.

De heer Van Leeuwen: Dan Van Leeuwen, PVV.

De heer Venderbos-Lambinon: Cees Venderbos, Partij voor de Dieren.

De heer Van Dam-Timmers: Jan Van Dam-Timmers, CDA Dordrecht.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

De heer Van der Spoel: Wouter Van der Spoel, PvdA.

Mevrouw Doeze Jager: Sandra Doeze Jager, CDA Dordrecht.

De heer Merx: Marc Merx, wethouder.

Burgemeester Kolff: Wouter Kolff, burgemeester van alle partijen.

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De voorzitter: En mijn naam is John Van der Net en ik ga proberen om u in anderhalf uur 
door deze onderwerpen te begeleiden. Het is de bedoeling inderdaad dat u gewoon een 
voorlopig standpunt inneemt op de punten die ik zojuist genoemd heb. En ook als u een 
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amendement of een motie wilt indienen, ik heb er al een aantal voorbij zien komen, nou, 
focus dan met name op die punten en geef aan waarom u dat wilt indienen en dan 
kunnen we in ieder geval ook richting de raad misschien wat tijd besparen. En ik sta er 
op dit moment helemaal vrij in dus ik kijk even rond of er iemand als eerste het woord 
wil?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter? Ja, dank u wel. Allereerst dank aan het college en het 
ambtenarenapparaat voor het opstellen van de begroting 2023. We bewaren onze 
beschouwingen over de begroting 2023 voor de begrotingsraad van volgende week 
dinsdag van 8 november. U zult dus nog even moeten wachten om een oordeel van de 
PVV te vernemen over de minpunten en de pluspunten, die staan er namelijk ook in deze
begroting. Ook zullen we op 8 november nog een aantal moties indienen. Of tijdig in 
ieder geval, enkele dagen daarvoor. Wel wil ik ingaan op enkele mij bekende moties die 
op dit moment al bekend zijn. Ten eerste de motie van het CDA over de realisatie van 
extra verzamelpunten voor grofvuil. Nou, een heel aansprekend onderwerp. Helaas 
wordt grofvuil gedumpt in de openbare ruimte. Dit moet tegengegaan worden door 
middel van strengere handhaving. Maar dit is natuurlijk lastig, er staat in vele gevallen 
geen naamplaatje op het grofvuil. Afzender is dus onbekend. En wat zou kunnen helpen 
is het instellen van meerdere verzamelpunten verspreid in Dordrecht waar mensen hun 
grofvuil kunnen brengen. Daarnaast, en dat is ook meteen een vraag aan het college, 
zou het college kunnen overwegen om de twintig euro die mensen moeten betalen om 
hun grofvuil af te laten voeren door de gemeente, dus als de gemeente jouw grofvuil 
komt ophalen, te verlagen of zelfs af te schaffen? Het is maar een idee maar graag een 
reactie van het college van, zou dat ook kunnen helpen om de vervuiling tegen te gaan? 
Je maakt het ook wat makkelijker om zeg maar dat mensen hun grofvuil laten ophalen. 
Nou, dan de motie van Forum om de Enecoreserves te gebruiken om de lokale 
lastenverhoging ongedaan te maken. Daar zijn we het op zich mee eens. We hoeven de 
Dordtse inwoners in deze tijden van crisis niet te belasten met lastenverhogingen. We 
hebben ongeveer 320 miljoen euro gekregen voor de verkoop van de Eneco-aandelen. Ik
realiseer me ook dat er nu geen 320 miljoen nog over is maar een beperkt deel van dit 
geld, we hebben het over enkele miljoenen, zouden we kunnen gebruiken om de 
lastenverhoging voor de Dordtse inwoners te verlagen. We moeten ons namelijk wel 
realiseren dat deze gelden niet van ons zijn maar van de Dordtse inwoners. Dus laten we
er ook goed mee omgaan. Een andere motie van Forum gaat over het niet door laten 
gaan van de 75 euro tegemoetkoming voor alle inwoners en in plaats daarvan de 
gemeentelijke lasten nog minder te laten stijgen. Nou, op zich, de PVV is überhaupt 
tegen een stijging van de gemeentelijke lasten dit jaar dus met dat deel van de motie 
zijn we het eens. Geen lastenstijging en het bedrag afdekken vanuit de Enecoreserves. 
Dan daarna komt de vraag of wij een stukje van het gespaarde geld, dus wat wij aan 
reserves hebben verzameld de afgelopen tig jaar, onder andere dus van de 
Enecomiddelen een stukje terug moeten gaan geven aan de inwoners in verband met de
huidige energiecrisis. Er is op dat moment dan geen lastenverhoging voor de Dordtse 
inwoners in het idee van de PVV, maar wel een tegemoetkoming. Huishoudens nemen 
een stukje van hun spaargeld op in tijden van crisis en ligt er ook in de bedoeling, of in 
de lijn om ook in de gemeente ook een stukje van het gemeentelijk spaargeld terug te 
geven aan de inwoners. Het lijkt me ook een hele logische zet. Tot zover even zeg maar 
mijn op enkele punten en volgende week komt mijn complete beschouwing. Dank u wel.
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De voorzitter: Ja, dank u wel. Ja, ik was van mening dat, ja, u heeft al het recht natuurlijk 
om volgende week moties of amendementen in te dienen. Maar het was wel handig 
geweest als we dat nu hadden gehad want dan hadden we het nou ook over kunnen 
hebben. Maar goed, dat was de insteek, mijnheer Van Leeuwen, u mag altijd dat doen 
wat u wilt.

De heer Van Leeuwen: Nou, even een korte opmerking. Op zich kan ik het met u eens 
zijn want dat is wel de procedure. Alleen het verleden leert ons dat toch heel veel 
partijen op het laatste moment met moties komen zeg maar. Het zal ook deze keer niet 
anders gaan. Helaas of niet helaas, laat ik even in het midden. Maar wij komen in ieder 
geval ruim op tijd voor de raadsvergadering met de moties. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. En dan kijk ik, nou, de heer Wringer kijkt mij de hele tijd al een
beetje aan zo recht. Dat komt omdat u recht tegenover mij zit. U heeft het woord, 
mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Ja, want we spreken natuurlijk over de drie 
programma’s die vanavond voorliggen. Op de eerste plaats vinden we het een, net zoals 
het politiek akkoord, een beetje te algemeen. We hadden graag wat meer concrete 
projecten gezien maar deze verwachten we dan het komende jaar. Op het gebied van 
bestuurlijk en ondersteunend Dordrecht is het natuurlijk goed om meer verbinding te 
zoeken met onze inwoners. De politiek leeft helaas niet echt in Dordrecht. Nou, er staan 
heel veel voorbeelden in, onder andere videobellen en een webportaal maar niet 
iedereen is hier handig mee. Dus wat we eigenlijk missen is de ouderwetse brief. Stuur 
gewoon een brief naar de inwoners van de straat, de Voorstraat erachter in simpele 
bewoording wat er gaat gebeuren. En zet op de brief waarover het gaat zodat deze niet 
direct ongeopend in de prullenbak verdwijnt. Wij vinden dat een simpel en effectief 
communicatiemiddel dus we hopen dat het college dit vaker gaat doen. Op het gebied 
van smart society missen wij onder andere wat informatie over het privacybeleid. Hoe 
om te gaan met algoritmes en cybersecurity, wat natuurlijk tegen wordt gespeeld. We 
verwachten dat we elk smart society project dat dadelijk naar de raad komt ook deze 
drie punten worden meegenomen zodat we daar ook over kunnen discussiëren. Op het 
gebied van levendig, leefbaar en veilig Dordrecht. Een van de grootste problemen is 
natuurlijk voor organisatoren van evenementen het veiligheidsplan. Dat moeten ze 
allemaal indienen maar dat geldt voor elk evenement. Is de gemeente, is het college 
bereid, we hebben het al eerder over gehad vorig jaar, om dat grote obstakel weg te 
nemen en voor evenementenorganisaties dat standaard veiligheidsplan op te stellen? En
dan heb ik het over handhaving, afzetten van straten, betonblokken, hekken, noem maar
op. En eventueel ook de kosten te kunnen dragen zodat dat ook weer scheelt in onze 
mooie Dordtse evenementenkalender. Kunnen we misschien weer een beetje uitbreiden. 
We kijken uit naar het nieuwe evenementenbeleid zoals dat wordt ontwikkeld. Op het 
gebied van veiligheid missen we ook een stukje over de giftreinen uit Dordrecht. Alle 
gevaarlijke treinen die dwars door ons centrum rijden, is hier iets over te vermelden, is 
hier vooruitgang geboekt? Dat willen we graag weten van het college. Gebied op de 
Grote Markt, de ontwikkeling van de Grote Markt. Een van de doelstellingen hoop ik is 
dat het aantal verminderingen van de auto’s langs onze mooie havens te 
bewerkstelligen waardoor er meer ruimte komt voor wandelaars, groen en bankjes. Onze
vraag was, is dit een parkeergarage alleen voor belanghebbenden of wordt het ook voor 
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toeristen? Nou, ik ben er bijna hoor, voorzitter. Op het gebied van leefbaar en veiligheid, 
even kijken hoor, ja, daar missen we eigenlijk de oude meterkast informatiekaart. We 
hebben natuurlijk Fixi, we hebben 0900 8844 voor als je politie nodig hebt zonder spoed.
Je kan de gemeente bellen, 09, wat is het, 14078 maar die zijn alleen tijdens 
kantoortijden te bereiken. Als de handhaving dadelijk in dienst komt van de gemeente, is
het mogelijk dat we ook direct handhaving kunnen bellen 24/7? Want je hebt niet altijd 
politie nodig, dat is natuurlijk altijd wel makkelijk. Hetzelfde geldt een beetje voor HVC, 
kunnen inwoners niet direct 24/7 afvaldumping melden bij HVC? Hoe denkt het college 
over om smartcamera’s op te hangen die afvaldumpingen registreert en dan direct een 
berichtje naar de handhaving stuurt? Als laatste, lerend en ondernemend Dordrecht. 
Beter Voor Dordt heeft signalen opgevangen vanuit Da Vinci dat er nog maar weinig 
animo is vanuit het bedrijfsleven om cursussen en/of leertrajecten te ontwikkelen. Hoe 
gaat het college stimuleren dat het bedrijfsleven meer gaat samenwerken met het 
onderwijs? En dat was mijn woordvoering, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Ik wil wel iedereen ook oproepen, geef echt een oordeel over 
de begroting. En dat u eventueel wel weer wat vragen stelt aan het college is prima 
maar ik wil wel graag weten wat u gewoon vindt van de begroting in zijn algemeenheid. 
En ja, niet te veel vragen, dat is wat dat betreft niet de bedoeling. Ja, mevrouw Boom?

Mevrouw Boom-Vos: Voorzitter, mag ik het woord? U vraagt om een oordeel en die 
hebben wij wel voorbereid dus dan …

De voorzitter: U heeft het woord, gaat uw gang.

Mevrouw Boom-Vos: Dank u wel. Nou, het is geen nieuws dat er momenteel heel veel 
aan de hand is in Dordrecht en in het land. En daar kunnen we lang over praten maar als
Dordtse VVD vinden we dat het beter is om er wat aan te doen. En gelukkig vinden we 
dat ook veel terug in de begroting. Zo wordt de 75 euro korting op de gemeentebelasting
gegeven om de gestegen kosten op te vangen, de hondenbelasting gaat naar nul en 
wordt volledig afgeschaft, het crisisfonds wordt aangevuld tot 5 miljoen om 
maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en organisatoren bij node te 
ondersteunen, en er komt fors meer geld voor veiligheid in onze straten en we 
investeren in veiligheid met extra handhaving en gebiedsaanpak en overlast zwerfafval. 
Tegelijkertijd zien we dat er meer inzet gedaan wordt op de samenwerking tussen 
bedrijven en onderwijs, in tegenstelling tot mijn collega net zei. Dat maakt dus voor ons 
het Dordtse onderwijs waardevoller en de Dordtse bedrijven worden sterker. Daardoor 
wordt onze regio nog aantrekkelijker en hopen we dat de jonge hoogopgeleide 
Dordtenaren die nog te vaak kiezen om de stad te verlaten, meer in Dordt blijven. Ook 
zijn we enthousiast dat we in de begroting zien dat er veel aandacht is voor onze havens,
bedrijventerreinen en alle andere arbeidsplaatsen. We gaan door met onze focus op 
ondernemers en het zijn van een mkb-vriendelijke gemeente. En juist in een 
economische moeilijke periode als deze is het belangrijk dat we het verdienvermogen 
van onze inwoners en de ondernemers in stand houden. We vragen dan nog een keer 
extra aan het college of dat ze daar ook doortastend op willen blijven treden in deze 
lastige tijden. Denk bijvoorbeeld aan flexibiliteit in openingstijden. Als laatste willen we 
toch nog wel graag toevoegen dat we als Dordtse VVD het heel belangrijk vinden als 
onderdeel van de raad en het college, dat we verplicht zijn aan elke Dordtenaar om de 
stad zo goed mogelijk te besturen en zo goed mogelijk te laten zijn. En wat we kunnen 
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doen om samen door deze moeilijke tijd heen te komen. En deze begroting zien we daar 
als een mooie start voor.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, natuurlijk, mevrouw Pichel. Gaat uw gang.

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor ons was het niet heel erg makkelijk 
om nu al volledig de diepte in te gaan. Daar nemen we graag nog ook wat tijd voor maar 
we hebben wel een voorlopig standpunt voorbereid. Zoals het rapport aangeeft is het 
een belangrijk doel om samen te werken en wordt er gewerkt aan vertrouwen van de 
burgers. De verhouding tussen de burgers en de politiek en daarmee ook de 
gemeentelijke bestuurslaag is ernstig verstoord. Het bestuur van de gemeente is in de 
handen van, ja, diverse bestuurders landelijk en, nou ja, dat heeft het vertrouwen van de
burgers geschaad. En dit programma laat zien dat er een grote bereidheid is vanuit het 
college om Dordrecht te besturen voor de Dordtenaren en het streven heeft om het 
bestuursorgaan te zijn waar de inwoner op kan bouwen. Met betrekking tot levendig, 
leefbaar en veilig Dordrecht, dan zien we dat er in de begroting mooie doelen worden 
gesteld voor de stad met een mooi cultureel erfgoed. Er is aandacht voor de 
levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad voor haar inwoners en de bezoekers. Er is 
aandacht voor de veiligheid van de inwoners en dat is ook belangrijk. Het is goed om te 
zien dat handhaving zichtbaar is op straat en dat er een directe aanpak is met diverse 
teams. Ook de inzet van wijkprogramma’s zien we als een positieve ontwikkeling. Lerend
en ondernemend Dordrecht. Wij zijn content met de aandacht voor het onderwijs en voor
het mkb. We zien echter weinig terugkomen voor de kleine lokale ondernemers dus daar 
zouden we wellicht nog wat willen opmerken maar verder vinden we dat het er prima 
uitziet. Dus tot zover eigenlijk de standpunten van Forum voor Democratie.

De voorzitter: U heeft nog niet aangegeven want ik hoorde dat er amendementen of 
moties worden ingediend. 

Mevrouw Pichel: Ja.

De voorzitter: Mevrouw Pichel, misschien is het ook wel handig om dat even te 
benoemen dan.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voor de herinnering. We hebben inderdaad twee moties al 
wel opgesteld in concept. Ik zal die er even bij pakken. Amendement, sorry. Nou, ze zijn 
inderdaad net al even kort door de heer Van Leeuwen benoemd. Wij vragen inderdaad 
het gebruik van de Enecoreserves om de lokale lastenverhoging ongedaan te maken. 
Dat is een voorstel wat we hier doen. En de andere. Nee, sorry, moet ik even de andere 
openen. Ja, wij zien eigenlijk de verlaging van het … Of tenminste, die 75 euro wat wordt 
gegeven zien we als een sigaar uit eigen doos en we kijken eigenlijk liever naar een 
verlaging van een belastingtarief in zijn geheel. Dus dat zou voor ons een voorstel zijn 
om daar een aanpassing in te doen.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Een interruptie op of … Dan gaan we eerst even naar de 
interruptie, mevrouw Boom.

15



Mevrouw Boom-Vos: Ja, dank u wel. Mevrouw Pichel, het laatste amendement over die 
75 euro, het is mooi als we dat structureel kunnen doen. Hoe heeft u gedacht om dat te 
dekken?

Mevrouw Pichel: U bedoelt om de 75 euro niet te geven of …

Mevrouw Boom-Vos: Volgens mij, als ik het goed begrepen heb zegt u, het amendement 
is dat structureel 75 euro aan lastenverlaging gegeven wordt. Heb ik dat goed begrepen?

Mevrouw Pichel: Nee, nou, nee, het gaat er eigenlijk om dat de 75 euro die wordt 
gegeven, dat in plaats daarvan dat er wordt gekeken naar belastingverlaging, dat de 
inwoner daar meer aan zou hebben, dan één keer een 75 euro.

Mevrouw Boom-Vos: Maar dan ben ik benieuwd wat uw amendement is? Wat zou u dan 
willen verlagen en hoe wilt u dat dekken?

Mevrouw Pichel: Ik ga eens even voor u kijken. Hier staat die. Ja, wij hebben hem hier 
staan. Dus die … Het voorstel is om uiteindelijk gewoon de gemeentelijke belastingdruk 
te verlagen en op die manier, om dat te dekken, dat is inderdaad lastig voor ons om 
precies dat uit te rekenen waar dat vandaan moet komen. Maar we zien gewoon dat 
uiteindelijk iets wat, ja, waarvan de mensen … Waarvan we denken, het is een sigaar uit 
eigen doos, daar heeft onze inwoner niet zo heel erg veel aan. Het is gewoon een 
tijdelijke pleister op de wonden terwijl we in zijn totaliteit zien dat alle lasten gaan 
stijgen. En procentueel dus uiteindelijk ook men meer gaat betalen. En we snappen ook 
wel dat dat wellicht voor de gemeente lastig is om te dekken. We moeten ook gewoon 
kijken of dat iets is wat vanuit het Rijk komt. We zijn ook niet van mening dat alles maar 
gewoon gedekt moet worden door de gemeente, we zien alleen dat de inwoner 
uiteindelijk degene is die aan het kortste eind trekt.

De voorzitter: Mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Ik snap de redenatie van mevrouw Pichel maar ik kan me nog 
steeds niet het doel of het voorstel van het amendement haal ik nog niet naar boven.

De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Wat zou ik er verder nog aan kunnen toelichten of wat …

Mevrouw Boom-Vos: Nou, u vraagt, u besluit het volgende te wijzigen, dat de teruggave 
van 75 per huishouden wordt … De gemeentelijke wordt bela… Nou, ik snap hem zelf 
nog geeneens maar goed. De verhoging van de gemeentelijke belastinginkomst wordt 
verlaagd met het bedrag dat gemoeid zou moeten zijn met de teruggave van 75 euro. En
de teruggave wordt er niet gedaan. Dus u stelt eigenlijk die 75 euro gaan we niet doen 
en we gaan de gemeentelijke belastinginkomsten, die inkomsten gaan we verlagen.

Mevrouw Pichel: Ja, ik denk dat uw vraag zou zijn, waarom zouden we die 75 euro, 
waarom we dat zouden terugdraaien? Of, want uiteindelijk gaat het erom, kijk, als het 
allebei kan dan is dat natuurlijk heel mooi. Maar het idee is natuurlijk dat het en-en, dat 
dat niet mogelijk is. Maar we denken dat de inwoner er meer aan zou hebben dat de 
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belasting verlaagd wordt, dat is iets structureels, dan dat er even een sigaar uit eigen 
doos wordt gegeven aan de inwoners. Dat zou het idee zijn.

Mevrouw Boom-Vos: Ja. En dan kom ik nog steeds met mijn originele vraag, als dat een 
structurele verlaging is, hoe gaat u dat dekken, die structurele verlaging?

Mevrouw Pichel: Ja. Nou, en dan kan ik me erin vinden dat u zegt van, waar moet dat dan
vandaan komen? En dan zeggen wij ook van, ja, het zou lastig zijn als dat echt alleen 
maar gemeentegelden moeten worden. We snappen ook dat het ergens uit de lengte of 
uit de breedte moet komen. We willen dat ook niet het probleem maken van de 
gemeente. We zien dat ook meer als een probleem van het Rijk. En waar het misschien 
vandaan komt, dat is misschien de vraag. Maar moet het dan uit de zakken van onze 
inwoners komen? Er komt al zoveel uit de zakken van de inwoners. Daar zouden we 
misschien even goed naar moeten kijken.

De voorzitter: Nou, misschien kan mevrouw Pichel daar nog even op gaan kauwen want 
ja, dus de essentie natuurlijk van dat als je minder inkomsten hebt, dan betekent ook dat
je minder kan uitgeven. En de vraag is dan, waar geef je dan minder geld aan uit?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Dus … Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, ik zeg maar, ik kan misschien het misverstand wel oplossen 
denk ik. Ik meen namelijk in het amendement gelezen te hebben, mevrouw Pichel, dat u 
een deel wil afdekken zeg maar door een trekking vanuit de reserve eenmalig. Ik heb het
ook gelezen niet als een structureel iets maar als een eenmalig iets in verband met de 
energiecrisis, laat ik het zo maar even noemen, dit jaar voor 2023. En ja, dat is eigenlijk 
een beetje het idee. Volgens mij staat het in uw amendement.

De voorzitter: We komen nu dat dan de PVV gaat uitleggen wat het amendement van …

De heer Van Leeuwen: Nee. Oké, oké. Oké, voorzitter, voorzitter? 

De voorzitter: Ja, ik kijk …

De heer Van Leeuwen: Dan doe ik het even heel anders.

De voorzitter: Ja.

De heer Van Leeuwen: Ik leg niet uit wat het amendement inhoudt, ik leg wel uit hoe de 
PVV het heeft geïnterpreteerd. En wat ons idee is dat wij dus niet willen dat we dit 
structureel gaan doen, even voor de duidelijkheid, maar incidenteel zeg maar. En dat we 
dan zeg maar een afdekking doen vanuit de reserves. Dat is even in het kort ons 
standpunt, laat ik het zo zeggen.

De voorzitter: Ja. Oké, prima. Nou, in ieder geval, het lijkt mij duidelijk om nog even te 
kauwen op wat de bedoeling is en of dat er een dekking kan worden gevonden. Want 
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anders komen we dadelijk in de raad ook weer terug op die discussie. Een volgende 
woordvoering. Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel, voorzitter. Drie belangrijke onderwerpen hier 
vanavond, dus ik heb het zo breed mogelijk gehouden. Wij zijn heel erg blij om te lezen 
dat het college zulke duidelijke doelstellingen heeft neergezet, waar onder andere ook 
duidelijk wordt dat we gaan inzetten op cultuur in de brede zin van het woord. Dus het 
wordt ingezet voor talentontwikkeling, we maken het toegankelijk voor iedereen. Het 
onderwijs in Dordrecht wordt stevig op de kaart gezet door een nauwe samenwerking 
met de arbeidsmarkt. Ja, het is zo, we leven in een tijd waar heel veel op ons afkomt en 
waar het belangrijker is dan ooit om zorg te dragen voor elke Dordtenaar. En de risicolijst
in de begroting zijn daar ook een stevige herinnering aan. Het is dan ook goed dat het 
college zich zal inzetten op de leefbaarheid in de wijken en met name de sociale 
veiligheid. Het college stelt dat ze dit met maatwerk gaan aanpakken. Nou, en volgens 
ons is het ook de enige manier om het aan te pakken. Echter staat er onder het kopje 
het woord onderzoeken wel nog heel veel genoemd. Dus onder dit stukje vroegen wij ons
toch al een beetje stiekem af, wanneer verwacht het college deze ambitie om te zetten 
naar actie? En verder zijn wij gewoon heel erg blij dat het duidelijk is wat de 
doelstellingen zijn en hopen we dat zo snel mogelijk deze doelstellingen ook naar ons 
toekomen als raad. Zodat we samen met de raad en met de inwoners en met het college
ook invulling kunnen gaan geven aan deze doelstellingen. Want dat is natuurlijk 
uiteindelijk de bedoeling dat we het samen gaan doen en samen de inhoud gaan vullen. 
Dus daar kijken wij heel erg naar uit. Dank u wel.

De voorzitter: Nou, kort en bondig, dank u wel. De VSP, de heer In ’t Veld, alstublieft.

De heer In ’t Veld: Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats ook onze dank zeg maar 
naar de ambtelijke organisatie en het college voor het weer afleveren van een 
indrukwekkend boekwerk. We zijn als VSP redelijk tevreden zeg maar met de begroting 
zoals die hier ligt. We zullen daar nu niet al te diep op ingaan. De doelstellingen die zijn 
op zich duidelijk en daar zijn we ook blij mee. Ik bedoel, dat ziet er gewoon goed uit. 
Waar wij toch wat minder blij mee zijn is de concreetheid van de activiteiten die er onder
liggen. Want inderdaad, we komen te vaak tegen van, we monitoren dit, we gaan hier 
beleid maken. Een aantal open deuren. We gaan onze medewerkers trainen, we gaan 
meer en beter samenwerken. Dat is op zich allemaal prima en logisch maar dat is niet 
hetgeen wat ik zeg maar verwacht wat je onder activiteiten waarmee je iets wilt 
bereiken. Het gaat er mij meer om van, wat willen we bereiken? Nou ja, en dat vind ik 
niet helemaal goed uit de verf komen in de begroting. Als, ik wil toch maar weer die 75 
euro er nog een keer ingooien, misschien leidt het weer tot vragen. Wat wij ons afvragen
is, die 75 euro, dat is generiek en kost de gemeente zeg maar 4,4 miljoen geloof ik. 
Waarom is voor deze methodiek gekozen? En waarom is niet bijvoorbeeld, want nu gaat 
ongeveer de helft, is onze inschatting, gaat naar mensen die er natuurlijk zeg maar 
graag dat bedrag ontvangen maar die het in onze ogen niet echt nodig hebben. Zeg 
maar het hoort te komen bij de mensen zeg maar die, nou ja, tegen de armoedegrens 
aanzitten, daar hoort het geld terecht te komen. En nu komt het bij ieder huishouden 
terecht. Waarom is geen aansluiting gezocht met de werkwijze van de energietoeslag? Ik
bedoel, dan hebben we huishoudens zeg maar tot 130 procent, die hebben we in beeld 
ook. Waarom is daar niet voor gekozen? En waarom, ja, je kunt zeggen van, oké, die 130
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procent van het, dat sociaal minimum vinden we te laag, we willen naar 140 procent. 
Dan hoef je alleen maar die groep te bereiken tussen de 130 en de 140 omdat je die 
andere groep heb je al. Dus dat is in ieder geval een vraag aan het college. En voor wat 
betreft zeg maar de motie van het CDA over het afval, die steunen wij. En de motie van 
de PVV, daar willen we zeg maar eerst de discussie over afwachten van hoe dat Forum 
gaat … Of sorry, Forum. Ja, dat komt omdat de PVV zeg maar inderdaad op een gegeven 
moment zich … Dus kortom, redelijk tevreden en we komen nog met moties maar het 
eerste oordeel is positief.

De voorzitter: Nou, dat is in ieder geval een mooie afsluiting. Dan kijk ik eventjes wie van
de partijen nog meer wilt reageren? Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dat wil ik even. Dank u, voorzitter. Als de VSP de 75 beperkt tot zeg 
130, 140 procent van het minimumloon zeg maar, is de VSP dan ook bereid om het 
bedrag te verhogen? Want dan zeg je van, we houden meer geld over.

De voorzitter: De heer In ’t Veld. 

De heer In ’t Veld: Ja. 

De voorzitter: Ja, ja, gaat uw gang. Ja, oké, ja, nee. U bent netjes.

De heer In ’t Veld: Ik wacht even op de voorzitter.

De voorzitter: Ja, dat mag.

De heer In ’t Veld: Ik heb die 130, 140 procent heb ik genoemd als voorbeeld. Ik bedoel, 
het lijkt me op zich die 140 procent lijkt me geen heel raar percentage. En omdat je dan, 
nou ja, zo ongeveer de helft lijkt mij zeg maar als je niet generiek uitdeelt maar dat 
beperkt tot 140 procent, bespaar je wat dat betreft de helft, 2,2 miljoen. Daarmee zou je 
inderdaad kunnen overwegen om van die 75 om daar 125 van te maken. Ik noem maar 
een voorbeeldje maar oké, maar dat is verdere invulling. Maar zeker, dat is zeker het 
uitgangspunt van ons want daarmee bereik je juist de mensen die het echt nodig 
hebben.

De voorzitter: Goed. Mevrouw Boom, u wilt reageren?

Mevrouw Boom-Vos: Mag ik daarop interrumperen?

De voorzitter: Ja, zeker.

Mevrouw Boom-Vos: Want ik vroeg me af, want we hebben het steeds over 130, 140, 
minimumregelingen. Zeker heel belangrijk. Heeft het huidige college ook heel veel 
aandacht voor. We zijn net een programma samen tegen armoede zijn we bezig vast te 
stellen en hebben we hopelijk ook in de begroting. Maar er zijn ook middeninkomens die 
in de problemen komen. En hoe helpen wij die als gemeente dan als alleen maar 130 tot 
140 procent 75 euro? Er zijn ook gewoon middeninkomens die keihard werken, ook 
gewoon geen gekke dingen doen maar dan nog kinderen niet altijd kunnen laten sporten
of naar een muziekschool kunnen sturen.
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De voorzitter: Ik denk dat de vraag duidelijk is. De heer In ’t Veld.

De heer In ’t Veld: Ja. Jullie zeg maar, er komt een grote groep in de problemen, dat is 
helder. Maar ik denk, je moet ergens een keer een grens trekken. En ja, hoe je dat dan 
vervolgens zeg maar in gaat vullen qua aanvragen, want dat is dan de groep zeg maar 
die in principe een aanvraag zou kunnen doen. Ja, dan is welke criteria maak je als 
gemeente zeg maar om ook die groep die u bedoelt in aanmerking te kunnen laten 
komen. Dat zou kunnen. Ja.

Mevrouw Boom-Vos: Nou, ik vind juist …

De voorzitter: Nog een keer, mevrouw Boom. Ja.

Mevrouw Boom-Vos: Een laatste keer. Ik vind het juist mooi van dit voorstel dat je dan al 
gelijk die mensen helpt in generieke hulp.

De heer In ’t Veld: Ja. Het minder mooi vind ik ervan maar dat inderdaad een heel groot 
bedrag terechtkomt bij mensen die het inderdaad gewoon niet nodig hebben. Dus wij 
proberen zeg maar wegen te zoeken om het daar terecht te laten komen waar het echt 
nodig is. En dat kan ook een middeninkomen zijn, maar niet zeg maar iemand die het 
gewoon echt niet nodig heeft.

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat in de raad deze discussie ook nog wel verder gevoerd 
zal worden denk ik. De heer Van der Spoel die heeft het woord.

De heer Van der Spoel: Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik daar wat over zeggen richting 
de VVD? Want ik hoor u zeggen …

De voorzitter: Dat mag zeker.

De heer Van der Spoel: … dat we die middeninkomens dan gaan helpen. En u ziet het 
echt als helpen en dat vind ik toch ook wel best bijzonder. Maar ik kan me dat ook nog 
wel voorstellen van iemand bij een partij waarvan de leider zegt steeds dat we in een 
heel gaaf land leven. Want u noemt het wel echt als, ik hoor u het rijtje opnoemen van 
wat er allemaal gaat gebeuren. En dat is ook het filmpje wat ik steeds voorbij zie komen 
op de Instagram met Rolin, uw fractievoorzitter. Dat is een mooi campagnefilmpje. En ik 
lees deze begroting ook echt als een mooiweershow. En u heeft het dan over helpen. U 
geeft deze mensen, deze middeninkomens, ieder huishouden in Dordrecht 6,25 euro per 
maand en dan zegt u, dan helpen wij die mensen. En dat is een bedrag dat zij eigenlijk 
krijgen doordat nu weer de belasting wordt verhoogd en volgend jaar is er weer 
helemaal niets. En wat ik heel graag mensen wil geven als politicus, waarom ik de 
politiek ben ingestapt, is dat wij mensen zekerheid geven. Dat wij ervoor gaan dat 
mensen op ons kunnen vertrouwen. En die zekerheid geven, dat doen we niet met 6,25 
euro een jaar lang want volgend jaar gaat die belasting weer omhoog. En dat stemt mij 
best wel droevig dat jullie dit echt presenteren als een mooiweershow van, kijk eens, dit 
doen wij voor de stad. En we kennen allemaal wel dat plaatje wat we op internet voorbij 
zien komen van drie mensen naast een hek, een heel lang iemand, eentje die net niet 
over het hekje heen kan kijken en eentje die helemaal klein is. En dan worden er drie 
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krukjes uitgedeeld en die kun je dan evenredig verdelen maar dan kan de kleinste nog 
steeds niet over dat hekje kijken.

De voorzitter: Nou, de heer Van der Spoel, uw beeldspraak is volgens mij heel erg 
duidelijk.

De heer Van der Spoel: Ja. Zal ik gelijk mijn woordvoering erachteraan knallen? Of wilt u 
…

De voorzitter: Nou ja, ik weet niet of mevrouw Boom daar nog even op wil reageren.

De heer Van der Spoel: Ja, dat mag uiteraard.

De voorzitter: Dat lijkt mij wel handig dus.

De heer Van der Spoel: Heeft u echt het idee dat u hier Dordtenaren mee helpt?

Mevrouw Boom-Vos: Ik denk dat wij met deze begroting een heleboel Dordtenaren en 
eigenlijk elke Dordtenaar helpen. En dat doen we in verschillende gradaties. Zoals ik net 
ook al zei, het programma tegen armoede. We stellen ons ook echt op het minimumloon 
in. Maar er zijn ook middeninkomens die ook al vragen aan de wethouder, is daar al 
inzicht in? Dat hebben we gewoon nog niet en dat proberen we op deze manier te doen. 
Structureel zouden we het ook graag willen doen maar dan heb je een dekkingsprobleem
en dan moeten we andere dingen gaan bezuinigen. Dus dat is nog eventjes van de baan 
afgegaan.

De voorzitter: Maar goed, zoals ik al gezegd heb, dat zal in de raad nog wel verder 
besproken worden neem ik aan. U gaat uw woordvoering doen, mijnheer Van der Spoel?

De heer Van der Spoel: Ja, ik heb al op zich wel veel gezegd dus ik zal het kort houden. 
Wat ik al zei, de begroting lezen als een mooiweershow. Allereerst wel bedankt voor het 
opstellen van deze begroting want ik had daardoor wel wat te doen tijdens het 
herfstreces. Maar wat mij vooral is bijgebleven na het lezen van deze begroting is dat er 
na de verkiezingen werd er ook door de coalitiepartijen heel veel grote woorden 
uitgesproken over het vertrouwen weer terugwinnen van de Dordtenaren. En ook na het 
presenteren van het coalitieakkoord werd daar de nadruk op gelegd. Maar ik zie er 
eigenlijk heel weinig van terug in de centen wanneer we kijken naar wat we 
daadwerkelijk concreet gaan doen om dat vertrouwen terug te winnen. Dus misschien 
dat de wethouder daar ook nog wat over kan vertellen en mij misschien van andere 
gedachten kan brengen. Over onderwijs, dan als ik …

De voorzitter: Ik bedoel, u stelt nu een vraag. 

De heer Van der Spoel: Ja, ik stel gewoon een vraag.

De voorzitter: Dat ik denk van, wat is dat voor een vraag richting het college? Dus dan 
moet u dat specificeren natuurlijk.
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De heer Van der Spoel: Ja, scherp. Kunt u mij overtuigen dat het … Nou, weet je, schrap 
de vraag maar. Ik ga gewoon door. Ja.

De voorzitter: Ja, ja, nee, ik moet wel even eerlijk zijn, mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Ja, u heeft gelijk. U heeft gelijk.

De voorzitter: Dus, toch? Ja? 

De heer Van der Spoel: Ja, u heeft gelijk.

De voorzitter: Oké, gaat u door.

De heer Van der Spoel: Daarnaast heb ik gekeken naar onderwijs en als ik dan in mijn 
PDF-bestandje de drie letters mbo intik, dan kom ik dat, dat is op één hand te tellen. Dus
in hoeverre vinden we dat nu echt belangrijk en hoe gaan we er investeren? Nogmaals, 
het leest als een mooiweershow, we gaan heel veel doen maar we zien weinig concreets 
terug.

Mevrouw Van Engelen: Voorzitter, mag ik interrumperen?

De voorzitter: Ja, dat mag, mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel. Het wordt zomaar spannend hier. Nee.

De voorzitter: Nee, nee, daar zitten we hier voor. U heeft het woord.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel. Ja, ik zie toch echt een begroting voor me waarin het 
college heel erg zijn best heeft gedaan om in deze moeilijke tijden het beste te doen 
voor alle Dordtenaren. En ik hoor ook heel erg wat u zegt van, ik wil het nog anders en ik
wil het eigenlijk nog beter doen. Ik wil niet helpen maar ik wil gewoon structurele 
zekerheid aan iedereen geven. En ik denk dat we dat eigenlijk allemaal willen. En u zegt 
het zo stellig, wat zou u zelf anders doen hierin? Hoe zou u het geld verdelen, hoe zou u 
de plannen maken om dat wel voor elkaar te krijgen?

De heer Van der Spoel: Ja, en dat is het punt, daar komen wij volgende week met een 
paar mooie voorstellen. Ja, dat is heel zwak, ik weet het.

Mevrouw Van Engelen: Ik wil het nu weten.

De voorzitter: Via de voorzitter alstublieft, dank u wel. Ik wil niet op mijn strepen gaan 
staan maar dat doe ik wel eventjes. Ja, nee, ja, duidelijk. Ik bedoel van, nogmaals, ja, dat
recht heeft u maar goed, dan stel ik me in op een wat langere raad. U heeft een 
interruptie, ja?

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik kan toch niet nalaten ook om even 
te interrumperen. Want ik hoor de heer Van der Spoel heel erg natuurlijk focussen op de 
mooiweershow. Dat is natuurlijk een mooie oneliner, dat begrijp ik ook. Maar ik vraag me
dan ook wel af zeg maar, dat kunt u … Maar heel concreet wordt u natuurlijk ook hier 
niet. Waarom het een mooiweershow is. Ik lees hier heel andere dingen in, ik lees veel 
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ambitie inderdaad, een paar vergezichten, iets waar u de andere partijleider misschien 
uit het landelijke niet van beticht. Maar ik denk dan, een richting die je op wil, dat is 
volgens mij waar we voor staan. Ambitie waarin je dus, ja, soms misschien niet helemaal 
die ambitie of uiteindelijk bereikt. Maar dat is hoe het leven is en de echte wereld valt 
soms tegen maar dat is toch prima. 

De voorzitter: En wat was de vraag richting de heer Van der Spoel?

De heer Van Dam-Timmers: De vraag is eigenlijk richting de heer Van der Spoel hoe die 
daar eigenlijk op reflecteert? Vindt hij niet dat hij juist ambitieus moet zijn om dan daarin
heel ver te kunnen komen?

De voorzitter: De heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk, heel goed om ambitieus te zijn.
Concreet, ik zie het met de woningen van jullie zijn heel erg concreet met het aantal 
woningen dat jullie willen bouwen. Eigenlijk zie ik dat bij de andere ambities, zie ik dat 
veel te weinig terugkomen. En dat is waar ik mij zorgen om maak in deze … We hadden 
trouwens eerst de Heijkoopshow maar we hebben er mooiweershow van gemaakt. Maar 
dus vandaar dat we … En dat mis ik. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Dus, 
en daar gaan we het volgende week heel uitgebreid over hebben.

De voorzitter: Ja, u mist iets. Nou, dat is duidelijk in ieder geval mijnheer Van der Spoel. 
Ja. De heer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, ik vind het wel jammer omdat ik had toch gehoopt dat we
hier dan al een paar dingen vanavond konden bespreken over waar we het concreet dan 
over hebben. Want dan kunnen we het er ook met elkaar over hebben in de komende 
week hoe we dat dan vormgeven want dat is juist ook het idee van deze bespreking in 
mijn beleving.

De voorzitter: Nou, dit is niet alleen uw beleving, kan ik u … Dat is ook mijn beleving. 
Maar goed, ja, u gaat over uw eigen woorden en wanneer u die moties indient. Alleen 
dan daarmee veroorzaakt u wel weer dat de raadsvergadering natuurlijk wel weer vrij 
uitgebreid wordt. Maar goed, ik kijk ook even naar de griffier, dat moet dan maar op een 
andere manier weer besproken worden. Wie heeft nog … Mevrouw Nieuwland.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Excuus, ik heb geen aanvullende vraag maar ik zou 
graag mijn inbreng doen. Dus als er nog iemand is met een vraag van …

De voorzitter: Ik denk dat dat gewoon prima is dat u dat doet op dit moment. Ja.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Prima, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst wil ik 
ook het ondersteunende personeel bedanken voor het opstellen van de begroting. 
Volgens mij een lijvig boekwerk en dan nog krijg je inderdaad het gevoel van, nou, het 
zou nog wel concreter mogen. Maar ik denk ook dat we dat de komende tijd steeds meer
ook zullen zien. Althans, dat hoop ik. Ja, eigenlijk zie ik zelf er nog wel twee donkere 
wolken als het ware boven die begroting hangen. En ik denk dat we dat ook de komende 
tijd steeds terug gaan horen en dat is één, inflatie, en twee, is personeelstekort. En ja, ik 
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ben dus ook wel ergens een beetje bang dat sommige ambities dus daarmee onder druk 
komen. Nou, en eigenlijk vooral op het gebied van inflatie kreeg ik toch nog het gevoel 
naar aanleiding van mijn technische vragen die ik had gesteld, dat dat nog een beetje, 
ja, alsof het onderschat wordt. Ik weet niet, misschien dat dat mijn gevoel daarbij is. 
Maar in elk geval zie je dat het CPB zelf al bijgesteld heeft nadat de inflatieverwachting 
voor dit jaar naar 9,9 gaat. En nou, dan volgend jaar een stuk lager maar dat is dan 
omdat het boven op dit jaar komt. En dan wordt eigenlijk geantwoord van, ja, er zit maar
een klein verschil tussen wat we in het voorjaar dachten en wat we nu sinds de zomer 
weten en dat verschil is niet zo klein. Dus ik ben vooral heel benieuwd van, hoe 
schokbestendig is deze begroting nou? En ja, waar ontstaan dan als eerste de problemen
en ja, hoe kunnen we dat oplossen?

De heer Van Leeuwen: Even een interruptie als dat kan?

De voorzitter: Dat mag zeker, mijnheer Van Leeuwen, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Even een korte vraag want ik begrijp zeg maar uw vraag 
ontzettend goed, uw standpunt ontzettend goed. Alleen ik zat er thuis ook over na te 
denken, en is elk percentage … Nee, laat ik het zo zeggen, aan elk percentage zit een 
risico aan vast. Je kan het laag, je kan het te hoog inschatten. Ook het CPB weet niet 
alles. Ik bedoel, als ze een x-percentage noemen kan het volgend jaar wel twee keer x 
zijn, dat kan letterlijk alle kanten opgaan. Dus ik vraag me af hoe u zich dan voorstelt 
wat het college dan zou moeten doen, wat zou het juiste percentage zijn naar uw idee? 
Want niemand weet het.

De voorzitter: Mevrouw Nieuwland.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Nee, dus wat dat betreft is het misschien, kijk, 
uiteindelijk is het dan denk ik ook een best guess. Maar waar ik nu het gevoel heb is dat 
met dat we nog de cijfers van maart hanteren voor een begroting terwijl we inmiddels 
weten dat de wereld er echt anders uitziet, ja, dan denk ik dus dat de kans op die 
risico’s, ja, bijna honderd procent is. En kijk, dus ik wil geen … Ja, maar in dit geval weet 
je gewoon dat het eigenlijk alleen maar een neerwaartse bijstelling zou moeten zijn in 
wat je kunt doen met het geld in plaats van opwaarts. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe 
schokbestendig we zijn.

De heer Van Leeuwen: Ja, misschien ter aanvulling of zo want ik vind de vraag op zich 
wel goed wat ik net ook zei, en misschien dat het college in staat zou zijn om een soort, 
ja, in het kort een korte scenariobegroting op te stellen. Ja, heel beknopt is wel lastig in 
de korte tijd. Uitgaande van bijvoorbeeld weet ik veel wat, 6 procent, 10 procent, 15 
procent inflatie, ik noem maar even wat. Is dat mogelijk? Ik weet uit ervaring dat het een
heel karwei is maar wie weet.

De voorzitter: Ja, nou ja, kijk, de vraag is duidelijk, zeker ook van mevrouw Nieuwland 
van, hoe ga je om met scenario’s en de percentages met betrekking tot inflatie? Lijkt me 
duidelijk. Ja.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Dank u. Nou ja, dan bij handhaving, nou, volgens mij
mooie ambitie dat er meer mensen daarvoor aangetrokken zullen worden. Maar ook 
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daar, ik hoop van harte dat we ze ook weten te vinden. Nog over het amendement van 
Forum voor Democratie, wil ik … Daar is de ChristenUnie-SGP in elk geval niet voor. 
Vanwege de reden dat, nou, wat … Ik weet niet of het beoogd is maar volgens mij heeft 
het amendement als gevolg dat je de 75 euro niet meer aan juist de lage inkomens 
geeft, want zij betalen geen belasting, ze krijgen het kwijtgescholden. En dat je juist in 
de hogere groepen waar die 75 euro relatief klein is in percentage, dat je die dus 
eigenlijk juist straks meer gaat geven. Volgens mij ga je precies andersom doen, juist de 
hoge inkomens ga je dus meer geven en de lage inkomens ga je minder geven. Volgens 
mij is dat precies de herverdeling die we hier niet moeten hebben want ik ga er 
gemiddeld genomen van uit dat hoge inkomens iets meer kunnen lijden dan de lage 
inkomens. Voor zover.

De voorzitter: Dat was hem? Oké. De heer Kol… Ik zit even ‘…’. Ja, nee, ik zit even me af 
te vragen hoe ik je naam uitspreek. Kolkiliç toch?

De heer   Kolkiliç  : Ja, dat klopt helemaal, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Oké. Het woord, alstublieft.

De heer   Kolkiliç  : Voorzitter, nogmaals dank. Twee weken geleden hadden wij als fractie 
overleg met de twee wethouders waarin wij ook directe vragen konden stellen en de 
antwoorden hierop hebben ontvangen. In het algemeen zijn wij tevreden over de 
begroting. Motie van het CDA die steunen wij. De proeven in de wijken zijn al positief 
ervaren wanneer er grote containers op bepaalde dagen in de wijk staan. Voorzitter, er 
wordt gecommuniceerd dat de Dordtse huishoudens lokale belastingen zien dalen in 
2023 dankzij een eenmalige compensatie van 75 euro. Voorzitter, de lokale belastingen 
dalen niet maar stijgen met 6,3 procent. De wethouder heeft tijdens een interview heel 
duidelijk aangegeven dat het compensatiebedrag van 75 euro niet alleen wordt gegeven
voor om de lokale belastingverhoging op te vangen maar ook als eenmalige vergoeding 
voor de gestegen energieprijzen en boodschappen. Ik wil aan het college de vraag 
stellen of ze hebben overwogen hoe de Dordtse huishoudens in 2024 de klap gaan 
opvangen als ze ervan uitgaan dat de belasting met nog geen 6,3 procent, nou, dat is 
zelfs onmogelijk omdat de huidige inflatie al veel hoger is, omhoog zal gaan waarbij de 
huishoudens een totale stijging van ongeveer 12,5 procent of meer gaan voelen in hun 
portemonnee. Voorzitter, wij willen als fractie wel ons uitspreken en vragen stellen over 
op welke wijze wij het geld of wij als gemeente het geld gaan uitgeven het aankomende 
jaar? En dan met betrekking tot veiligheid. Nou, alle Dordtenaren horen zich veilig te 
voelen in de stad. Als hulpmiddel worden er ook camera’s geplaatst en volgens de 
begroting blijft dit middel ook de komende jaren ingezet worden in de stad wat ook een 
goed middel is. Alleen wat minder goed is, is dat wij camera’s kopen en plaatsen van de 
Chinese fabrikant Hikvision. Voorzitter, deze fabrikant is internationaal in opspraak 
omdat het bedrijf betrokken is bij grootschalige mensenrechtenschendingen. Daarnaast 
zijn de Chinese bedrijven verplicht achterdeurtjes te installeren om 
beveiligingsmechanismen te omzeilen als de Chinese overheid daar om vraagt. De AIVD 
kan spionage en sabotage moeilijk uitsluiten bij het gebruik van dit merk. Vorige week is 
er natuurlijk ook naar voren gekomen dat China illegale politiebureaus heeft in ons land. 
Voorzitter, als wij die camera’s blijven kopen zullen we onze stad daarmee niet veiliger 
maken maar komen we juist als stad in gevaar. Via u, voorzitter, wil ik aan de 
portefeuillehouder de vraag stellen of het college kan toezeggen dat we als gemeente 
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niet meer gebruik zullen maken van die camera’s? En geen Dordtse gemeenschappelijke
gelden zullen uitgeven aan Chinese illegale shitfabrikanten wat overigens in overige 
steden al het geval is. En voorzitter, als laatst ook een vraag over een leefbare stad. Het 
is natuurlijk heel belangrijk voor de Dordtse burgers, en vooral ook Dordtse burgers met 
een beperking, nou, als wij naar onze stad kijken dan missen wij als fractie speelplekken 
of speeltoestellen voor kinderen met beperking. Daarover zag ik ook heel weinig in de 
begroting terugkomen. Echter is er geen enkel speeltoestel geplaatst die geschikt is voor
kinderen met een rolstoel. Nou, als voorbeeld kan ik een rolstoelschommel noemen. En 
daarbij is mijn vraag, voorzitter, aan het college, in hoeverre gaat het college rekening 
houden met kinderen die een beperking hebben tijdens de nieuwe ontwikkeling in de 
wijken en zijn die specifieke kosten al opgenomen de begroting? Dat was het.

De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste natuurlijk dank aan het college
en de ambtenaren die de begroting hebben opgesteld. Wat wij jammer vinden is dat de 
begroting vandaag in drie parallelle sessies wordt behandeld terwijl we toch eigenlijk wel
kijken dat een begroting waar je geld maar één keer kan uitgeven je toch als een geheel 
moet zien. Je kan niet aan de ene kant wat weghalen en aan de andere kant wat bij 
zetten dan. Gelukkig is er volgende week een debatraad dus daar zal het allemaal wel 
goed komen. Als we nu de begroting bekijken dan zien we heel erg duidelijk het 
coalitieakkoord dat neergelegd is. Dus daarmee klopt ook wel de begroting redelijk met, 
ja, wat de verwachting was voor ons. En er zitten hele mooie punten in. Natuurlijk zitten 
er voor ons ook vraagtekens in maar die heb je altijd wel in een begroting. Waar we wel 
een beetje mee zitten is dat heel veel wat erin staat over deze onderwerpen relatief 
slecht meetbaar is. Dus het geld staat wel vast maar wat er precies voor komt, daar kan 
je nog heel veel kanten mee op. Wat op zich fijn is natuurlijk want dan kan je rek in je 
begroting opvullen en doen. De andere kant wordt het voor de auditcommissie natuurlijk
heel lastig om te controleren van, is nu geleverd voor het geld wat er gedaan moet 
worden? Dat hebben we ook in de auditcommissie al aangegeven. Voor de moties en 
amendementen, de amendementen over die 75 euro moeten we echt heel goed induiken
want buiten dat ze voor ons best wel lastig leesbaar waren moeten we ook kijken van, 
waar komt inderdaad dat geld vandaan? Nou, dat bleek in de discussie vandaag ook al, 
dat is lastig. Ook over de motie over het afval. Als je wijkcontainers gaat plaatsen, heel 
leuk maar krijgen we dan ook gescheiden afval in die wijken? Hoe groot gaat het 
worden? Hoe gaat het toezicht daarop worden? Dus daarom nog best wel veel vragen 
eigenlijk voor ons over is het überhaupt wel te doen of moet je inderdaad die twintig 
euro weer van het ophalen afhalen zodat het makkelijker gaat? Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. De Partij voor de Dieren hebben we ook nog. De heer 
Venderbos, natuurlijk, u heeft het woord.

De heer Venderbos-Lambinon: Ja, wij hebben ook nog iets.

De voorzitter: Zeker.

De heer Venderbos-Lambinon: Ik kan het kort houden. Allereerst dank aan het college en
de ambtenaren voor het vele werk dat ze gedaan hebben, het is een hele brede 
begroting. En wij hebben een aantal moties in voorbereiding die we dan uiteraard tijdig 
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in zullen sturen. Ik wilde alvast eentje hier vertellen. Is tijdens het vragenuurtje ook al 
naar voren gekomen, dat is het vuurwerk wat eigenlijk alleen maar in oud en nieuw 
afgestoken mag worden. Wij willen een motie in gaan dienen om een lokaal 
vuurwerkverbod en niet wachten op dat wat uit Den Haag komt. En die motie gaan we 
indienen en als er andere partijen zijn die ons daarin willen steunen, dan horen wij dat 
graag. En dat was het. 

De voorzitter: Nou, zeer kort en bondig. Dan kijk ik eventjes rond en dan hebben wij 
volgens mij alles gehad. Nee, nog … O, vergeet ik nou toch het CDA. Nee toch, mijnheer 
Van Dam-Timmers. Dat zou ik niet durven. SP ook nog? Ja, nou.

De heer Van Dam-Timmers: Dank, voorzitter. Ja, u bent het vergeten, ik dacht, ik wacht 
eerst even rustig af wat iedereen vertelt en nou, even kijken van hoe loopt het. En ja, 
voorzitter, als ik de verschillende programma’s doorleest dan komt er bij mij eigenlijk 
maar één woord boven en dat woord is, dankbaarheid. Nou, waarom nou dat woord, en 
dat is omdat als ik kijk naar de discussies die wij hebben, dan gaat het over de stappen 
die we zetten, dingen die we uitbreiden, wat we ook gaan doen. Wat we, misschien een 
beetje anders gaan doen maar alsnog invullen. En als ik dan raadsleden hoor uit andere 
gemeentes, dan hebben ze het over, wat gaan we sluiten, waar gaan we mee stoppen en
wat kunnen we niet meer doen? En dan denk ik, nou, dan moeten wij hier in Dordrecht 
toch ook wel dankbaar zijn dat we in een goede positie zitten en dat we veel voor onze 
inwoners kunnen betekenen. En zo lees ik ook veel van de programma’s. We hebben het 
over bestuurlijk en ondersteunend, leefbaar, levendig en veilig en lerend en 
ondernemend. Het zijn niet de grootste programma’s uit het collegeakkoord of uit 
eigenlijk de begroting maar het zijn wel hele belangrijke programma’s die veel impact 
hebben voor onze inwoners. Nou, en we hebben dus ook veel ambities en die ambities 
zijn allemaal bedoeld om antwoord te geven en op de snelle verandering in de 
maatschappij. En zo interpreteer ik ook soms toch dat het niet altijd even concreet is. 
Dat biedt ook ruimte juist om snel actie te ondernemen als er een veranderende 
omstandigheid is. En Dordrecht, hoe wij dat voor ons zien vanuit het CDA Dordrecht, is 
dat het een Dordrecht is wat we leefbaar houden voor toekomstige generaties waarin 
iedereen mee kan doen. Dat houdt dus in dat kinderen veilig opgroeien, dat ze een 
opleiding kunnen doen en dat maken we mogelijk met lerend en ondernemend 
Dordrecht. Dat ze passend werk kunnen vinden, ook door de samenwerking met 
ondernemers. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen maar ik kan niet overal op 
ingaan. Als ik zo kijk naar ook levendig, leefbaar en veilig, dan vind ik het belangrijk dat 
we de aantrekkelijkheid ook van onze stad verhogen en dat we daar dus ook geld voor 
vrijmaken om dat te kunnen doen. Dat we woonoverlast of ja, ernstige overlast, dat we 
dat aanpakken. Dat zijn allemaal dingen die ik ook, en die wij vanuit ons 
verkiezingsprogramma ook gerealiseerd willen zien. En het is goed om te zien dat we 
daar ook voor gaan. Als we dan kijken nog even terug naar bestuurlijk en ondersteunend
Dordrecht, dan is het ook te zien dat we ook investeren in de dienstverlening. Dat we 
menselijk toegankelijk zijn, begrijpelijk, en zo hopelijk onze inwoners daar ook 
meenemen in de stad die we met elkaar uiteindelijk ook willen zijn. En ja, het is een heel 
karwei en dat karwei daar moeten we denk ik met elkaar mee beginnen. En ik denk dat 
met deze begroting daarin veel mogelijk is. En wij gaan daarin in ieder geval voor een 
toekomstige bestendige stad waarbij we oog, oor en hart hebben voor elkaar en ook voor
de stad. Dan kom ik graag tot onze motie. Het college en ook het politiek akkoord biedt 
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ook veel uitnodigingen om tot suggesties te komen van, hoe kunnen we nou met elkaar 
nog wat dingen toevoegen? En zo moet u ook deze motie gelezen. Het is een mogelijke 
toevoeging van hoe kunnen we het nog iets beter maken in Dordrecht. We zijn al, een 
hoop dingen zijn goed maar er zijn wel dingen die we nog soms ook kunnen verbeteren. 
En soms ook kunnen zorgen dat dat door ook meer mensen ook zo ervaren kan worden. 
En dan gaat het eigenlijk ook over afval. Een primaire zorg van veel mensen ook 
afvaldumping. Wij denken dat met deze toevoeging en de latere uitwerking daarvan die 
natuurlijk altijd moet komen, dat we daar een heel eind in de dienstverlening ook nog 
verder kunnen verbeteren. Ik sta uiteraard open voor suggesties hoe dat nog beter kan. 
Daarom hebben we hem ook als concept ingediend van, hé, hoe kunnen we met elkaar 
daar nog wat verbetering ook in maken? En ongetwijfeld zullen er natuurlijk ook vragen 
komen over van, ja, hoe ga je dat dan dekken? En wij denken dat als je dit soort 
maatregelen neemt, dat je dat uit een aantal dingen zou kunnen dekken maar we zijn er 
nog … Ja. We staan open voor suggesties daarop maar ik denk dat je dat onder andere 
vanuit handhaving van de openbare ruimte zou je hier wat in kunnen doen, vanuit de 
wijkwensen, de publieke dienstverlening. Maar ik sta open ook voor andere suggesties 
hoe je dit verder nog kan doen. Maar dat is even vanuit deze programma’s. Dank.

De voorzitter: Duidelijk. Dan kijk ik nog één keer om mij heen. En dan heb ik natuurlijk 
heel veel woorden gehoord maar met betrekking tot vragen valt het wel mee. En dan kijk
ik naar het college, ik heb zelf al notities gemaakt ook. O, Heijkoop komt straks. Nou, dat
is in ieder geval leuk dat Heijkoop straks komt. Kwart voor negen. Dan zullen wij in ieder 
geval die punten dan even bewaren en dan, ja, ik kijk eventjes naar de burgemeester of 
naar de wethouder. De burgemeester zet al gelijk zijn rooie lampje aan. Dan heeft u het 
woord.

Burgemeester Kolff: Dank, voorzitter. Ja, we zullen allebei het woord voeren over 
verschillende thema’s. En inderdaad, wethouder Heijkoop heb ik net even contact mee 
gehad, die komt rond kwart voor negen. Met name om de vragen te beantwoorden 
inzake de amendementen en de discussie die gevoerd is over de ozb en de teruggave et 
cetera. Dank aan de commissie voor de vragen die gesteld zijn en het debat wat al 
gevoerd is. Mooi ook dat in de begroting het nodige wordt herkend. Ik zal me met name 
richten op datgene wat met veiligheid en met camera’s en dergelijke te maken heeft. Als
eerste een vraag van Beter Voor Dordt over veiligheidsplan bij evenementen. Dat zit 
voor een deel bij wethouder Burggraaf die natuurlijk evenementen in portefeuille heeft. 
Daar waar het gaat om vergunningen en veiligheidsplannen zit dat meer aan mijn kant. 
En wij hebben de afgelopen jaren steeds meer ervaring eigenlijk opgedaan om met 
evenementenorganisatoren tot een goed vergunningsverleningstraject te komen. Even 
de coronatijd daargelaten toen er heel weinig mogelijk was, hebben we nog steeds het 
voornemen eigenlijk om zeker bij de terugkerende evenementen, de grote bekende 
evenementen in Dordrecht die één- of tweejaarlijks terugkeren, om daar te komen tot 
een langjarige, meerjarige vergunning. Omdat het toch wel heel veel werk blijkt voor de 
evenementenorganisatoren om elke keer opnieuw die vergunningsaanvraag te moeten 
indienen. En wij eigenlijk daar ook gewoon dienstverlenend in willen zijn en zeggen van, 
nou, datgene wat al bekend is, wat vaststaat, daar willen we een meerjarige vergunning 
voor geven. En dan kan het zijn dat er bepaalde afwijkingen dit jaar, dat we daar een 
soort aparte verkorte vergunning voor kunnen afgeven. Dus dat is iets waar we aan 
werken. Veiligheidsplannen als zodanig bij evenementen, die blijven natuurlijk wel zeer 
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belangrijk. Zeker als het gaat om grote evenement met veel mensen op de been, dan 
denk ik ook dat de gemeenteraad vooraan zal staan als daar iets mis zou gaan om te 
vragen, voldoet het aan alle veiligheidsvereisten, hoe heeft u dit beoordeeld en hoe zijn 
de vergunningstrajecten geweest? Het is natuurlijk ook wel zo dat primair een 
evenementenorganisator verantwoordelijk is voor het indienen van een goed 
veiligheidsplan. En wij als gemeente, en ik ook als burgemeester, verantwoordelijk zijn 
voor het verlenen van een vergunning en dus moeten toetsen of dat goed gebeurt. Maar 
het is wel belangrijk dat we als gemeente zo’n organisator daarbij helpen zodat die de 
aandacht grotendeels kan richten ook op het organiseren van het inhoudelijke 
evenement. Dus daar is veel aandacht voor en daar worden we ook steeds beter in. En 
we zullen daar ook, en dat is nog even namens wethouder Burggraaf, er zal een 
evaluatie komen van het evenementenbeleid, dat traject dat start binnenkort, en daar 
zullen we ook juist het vergunningentraject en het veiligheidsplantraject in meenemen. 
Dan is er een vraag gesteld door u over smartcamera’s bij afval. Daar is ook eerder in de
commissie en in de raad zijn daar vragen over gesteld, kunnen we niet camera’s daarbij 
inzetten? Dat is best ingewikkeld omdat camera’s eigenlijk een sluitstuk zijn als het gaat 
om de handhaving van openbare orde en afvalproblematiek buitengewoon vervelend en 
hardnekkig is, daar zal de wethouder straks ook nog wel het nodige over willen zeggen, 
maar dan niet direct een aantasting is van de openbare orde. Dus camera’s specifiek 
voor afval is gewoon heel erg lastig, als je dat al zou willen. Wat wel kan is dat op 
plekken waar we al camera’s hebben staan en er veelvuldig afval wordt gedumpt of 
wordt neergezet, dat we daar, nou ja, ook gebruik van maken als dat in beeld komt zal ik
maar zeggen. Maar dat is wat anders dan specifiek camera’s inzetten voor afval. Ik heb 
daar overigens naar aanleiding van een vorige bespreking, volgens mij was het één, 
anderhalf jaar geleden in de commissie, ook vragen over gesteld omdat dat in Rotterdam
zou gebeuren, smartcamera’s bij afval. Maar ook daar geldt dat het gaat om openbare 
orde camera’s met afvaldumping als bijvangst zal ik maar zeggen. Dan nog vragen 
überhaupt over camera’s aan de kant van DENK. De camera’s zelf moeten natuurlijk 
veilig zijn en geen veiligheidsvraagstuk opleveren. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me 
niet met het algehele inkoopbeleid van de gemeente bemoei maar ik ben het wel met u 
eens dat het veilige camera’s zouden moeten zijn. Voor zover mij bekend gebruiken wij 
geen camera’s die online staan dus het zijn allemaal camera’s stand alone in een 
gesloten systeem. En voor zover wij gebruik maakten van Chinese camera’s wordt bij 
nieuwe aankopen dat niet meer gedaan. Dus in zoverre kunnen we uw verhaal daarin 
volgen. En dan misschien wel even de grootste uitsmijter van de dag kwam net van de 
Partij voor de Dieren want die kondigen aan met een motie te komen om een lokaal 
vuurwerkverbod voor te stellen. Daar heb ik natuurlijk tijdens het vragenhalfuurtje ook al
het nodige over gezegd. Daarvoor geldt dat we een aantal jaar geleden kort voor corona 
hier een uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan onder de inwoners. Dat daaruit bleek
dat vooral de inwoners van de binnenstad er behoefte aan hadden om daar een 
vuurwerkvrije zone van te maken, en dat is voor een vuurwerkvrije zone een vrij groot 
gebied. Dat hebben we toen ook ingevoerd, even afgezien van de vuurwerkvrije zones 
die we verder nog in de stad hebben. Dan moet u denken aan een hospice of een 
verzorgingstehuis. Andere kwetsbare plekken, laat ik het maar zo zeggen, waar je die 
overlast zo min mogelijk zou willen hebben. Maar voor alle duidelijkheid, er geldt 
natuurlijk al op 364,8 dag per jaar een vuurwerkverbod. Dus dat geldt al. En die 0,2 dag 
die we, waar we het nog over hebben, namelijk van acht uur ‘s avonds tot twee uur ‘s 
nachts tijdens oud en nieuw, geldt ook nog eens een keer een vuurwerkverbod voor het 
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vuurwerk wat je niet gewoon in Nederland kunt krijgen. Dus dat vuurwerkverbod is er al 
en toch wordt het afgestoken. Dus de vraag is even, wat voegt een lokaal 
vuurwerkverbod voor die zes uur nog toe? Afgezien van het feit dat je een regel instelt 
die je eigenlijk niet goed kunt handhaven. Dat nog even afgezien van het feit dat we dat 
bevolkingsonderzoek hebben gedaan een aantal jaar geleden en daar heel duidelijk uit 
naar voren kwam dat vooral bewoners in de woonwijken het wel belangrijk vinden dat ze 
tijdens oud en nieuw nog zelf de keuze hebben om vuurwerk te kunnen afsteken, maar 
dan wel natuurlijk op dat moment het legale vuurwerk. Waar ik zelf heel erg tegenaan 
hik is de handhaving, zo je het al zou willen. En die keuzevrijheid voor die laatste zes uur
ook nog zou willen beperken. Ik vermoed eerlijk gezegd dat het veel effectiever is als er 
een landelijk vuurwerkverbod zou komen. Of sterker nog, een internationaal Europees 
vuurwerkverbod waarbij ook de handel vanuit Polen, Italië, België aan banden wordt 
gelegd. Want mensen rijden met auto’s en busjes de grens over en halen kofferbakken 
vol hierheen. En wij kunnen het niet handhaven, ook al zou het verbod worden 
ingevoerd. Dus ik zou zo’n motie niet omarmen. Nou, daar wou ik het even bij laten, 
voorzitter.

De voorzitter: Ik zit nog even te kijken wat er nog meer onder de portefeuille van u valt. 
ChristenUnie-SGP heeft het gehad over het personeelstekort en in hoeverre daar dan ook
rekening mee wordt gehouden. Dan zit ik even te kijken van, volgens mij wat …

Burgemeester Kolff: Wethouder Merx is ook wethouder P&O.

De voorzitter: O, die is P&O? Ja, dan ...

Burgemeester Kolff: Alhoewel ik natuurlijk ook wel wat van het personeelstekort vind. 

De voorzitter: Maar misschien … 

Burgemeester Kolff: Maar ik denk dat wethouder Merx daar al op ingaat.

De voorzitter: Dan hebben wij dan wat dat betreft gelijk een mooie overgang naar de 
heer Merx. 

Burgemeester Kolff: U heeft het woord.

De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Nou, dank u allen ook voor de vragen en het 
meedenken over hoe wij alle uitdagingen waar we voor staan zouden kunnen 
aanpakken. Om met het laatste te beginnen, het personeelstekort. Net zoals de rest van 
Nederland en misschien ook wel Europa, hebben ook wij last van een krappe 
arbeidsmarkt. En, nou ja, goed, hebben daar ook mee te dealen. En dat betekent ook dat
we als colleges strak moeten sturen op welke opdrachten wij de organisatie in slingeren. 
En dus ook wat kritisch zijn op de opdrachten die u ons meegeeft. En misschien ook 
soms de vraag stellen van, nou ja, wat dan wel? Ondertussen, wat laat u dan vallen als u 
wil dat dit wordt uitgevoerd? Dat is ook een verantwoordelijkheid die wij met zijn allen 
moeten dragen. Want het slechtste wat je wil hebben is dat mensen omvallen, 
overspannen thuis komen te zitten. Dan ga je echt van de regen in de drup of nee, nog 
erger, dan krijg je echt heel slecht weer. En dan is het geen mooi weer verhaal meer, 
mijnheer Van der Spoel. Dus dat als eerste. We zijn natuurlijk wel bezig om met elkaar 
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en in de organisatie na te denken, hoe kun je zorgen dat je als Dordrecht, en misschien 
ook wel als Drechtsteden, een hele aantrekkelijke werkgever wordt, en misschien al bent
op sommige onderdelen. En zorgt dat mensen die, en vooral jong talent die naar de stad 
komt en in onze omgeving komt werken, en ook blijft werken door een goed 
ontwikkeltraject, door te zorgen dat deze mensen ook carrière kunnen maken binnen 
onze organisatie of in de nabijheid. Nou, daar wordt nu hard over nagedacht hoe we dat 
voor elkaar gaan krijgen. Er wordt ook, hebben we inmiddels een bureau ingehuurd die 
voor ons de werving doet omdat dat echt wel heel erg geknijp begon te lopen en dat lijkt
in ieder geval zijn vruchten af te werpen. Het is dan vervolgens zaak om te zorgen dat 
die mensen ook blijven werken voor de gemeente en niet na een jaar of twee jaar of 
korte periode weggaan. Dus dat vooropgesteld. Een goede vraag en ook een zorg die wij 
met u allen delen. En dat zal ook erkend worden in de rest van Nederland. Er zijn wat 
opmerking c.q. vragen gesteld over de concreetheid en meetbaarheid van een aantal 
doelstellingen, programma’s. Nou, dat kan ik met u eens zijn. Maar dat komt ook omdat 
we nu echt ook bezig zijn om een heel aantal programma’s en projecten uit te werken. Ik
noem maar bijvoorbeeld het sportbeleid. Nou, ik heb daar de eerste concepten van 
gezien, dat staat bol van meetbare cijfers of meetbare en toetsbare doelen. Dat 
proberen we ook op alle mogelijke gebieden na te streven. Als ik kijk naar afval 
bijvoorbeeld, wil ik daar ook echt concrete doelen en echt meetbare resultaten gaan 
benoemen. Maar het begint ook aan de basis, wat is precies het probleem. Nu heb ik het 
idee dat we, we zien allemaal natuurlijk wat er in de struiken en op straat ligt. Maar ik wil
dat ook wel beter onderbouwd hebben met cijfers zodat we ook weten als we een 
maatregel nemen, of die ook in meetbaarheid effectief is en of dat voldoende bijdraagt 
aan de leefbaarheid en aan het terugdringen van het probleem. Dus daar zijn we ook 
druk mee bezig en dat heeft alles te maken met analyse en daar heb je gewoon cijfers 
voor nodig. Dan even concreet ingaand op de motie was het geloof ik van, geen 
amendement, motie. Ja, van het CDA, die ook door PVV zegt en nog enkele andere 
partijen zeggen, nou, dat lijkt me een goed plan. Nou, dat lijkt mij ook. In die zin dat we 
op dit moment bezig zijn, dat heb ik ook een paar keer gezegd, met het maken van een 
plan om te kijken hoe we het afvalprobleem nu voor eens en voor altijd kunnen 
aanpakken. Het is echt heel erg ingewikkeld. Het vorige college heeft ook niet 
stilgezeten, er zijn talloze maatregelen genomen en van alles is er geprobeerd. Het ene 
heeft succes en het andere heeft geen succes. Maar we geven niet op, we gaan door en 
blijf alsjeblieft meedenken. Als het gaat over grof afval, dat is ook maar even de definitie,
wat is grof afval, dan denk ik aan fietsen, bankstellen en dat soort grote dingen. De 
dingen die niet meer passen in je vuilcontainer of in de ondergrondse container. Daar 
lopen nu een aantal dingen waarmee ik niet wil zeggen van, dus gaan we dit niet doen. 
Maar ik denk dat ik bij het laatste punt wel een heel eind in uw richting kom. In ieder 
geval, de HVC kun je nu tegen betaling je grof afval laten ophalen. We hebben twee 
bakfietsen voor mensen die geen auto hebben of geen trekhaak op de auto hebben, die 
ze kunnen lenen. Misschien is twee wat weinig maar van de andere kant constateren we 
ook dat ze nog niet zo heel vaak gebruikt worden. Je kunt aanhangwagens voor een 
korte periode voor gratis meenemen bij DU-DO. En last but not least, we hebben nu, en 
dat komt denk ik een beetje in de buurt van wat u zegt, opruimdagen. In sommige wijken
is dat twee keer per jaar en andere wijken is dat één keer per jaar. Wat betekent dat? 
Dan komen er een aantal containers naar de wijk waar mensen met hun grof afval, 
bankstellen, fietsen, rollators, nou, noem maar allemaal op wat je allemaal tegenkomt, 
oude televisies, enzovoorts, enzovoorts, kunnen daar inleveren. Dat is niet alleen mooi 
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iets om van je afval af te komen maar het is ook een sociaal evenement omdat daar ook 
gezorgd wordt voor koffie, mensen komen in contact met elkaar, maken een praatje, 
maken kennis en leren ook van elkaar. Dat zijn … Daar wordt echt, dat is echt succesvol.
De vraag die je kan stellen, en dat gaan we op dit moment ook, zijn we dat aan het 
uitzoeken, of die één keer per jaar wel voldoende is? Want je zal maar net een maandje 
later een nieuw bankstel hebben gekocht en denken, nou, waar ga ik dan met mijn 
bankstel naartoe. Nou, als je dan wat al te gemakkelijk bent ingesteld of je hebt geen 
vervoer of andere redenen, dan zet je hem naast de container. Want je gaat geen elf 
maanden met twee bankstellen in je kamertje zitten. Dus misschien moeten we daar 
eens naar kijken of we dat wat vaker kunnen doen. Het neerzetten van containers voor 
grof afval ben ik op het eerste gezicht niet zo’n heel groot voorstander van. En waarom 
niet? Omdat dat ook wel vandalisme kan uitlokken. Als je daar je bankstel of andere 
spullen ingooit, wie weet een blikje benzine erbij en nou, je hebt een geweldig 
vreugdevuur. Nou, dat is ook niet wat we willen. Maar ik ben wel blij dat u meedenkt. En 
ik … We nemen zeg maar de gedachte van de motie mee. Als u hem indient weet ik niet 
of we hem zo concreet gaan uitvoeren want ik denk dat dat echt goed is om dan even af 
te wachten wat er uit de plannen komt, om daarnaar te kijken is dat precies waar wij zelf
ook aan dachten. Tenminste, wat u als raadslid dan dacht. Even kijken, dan zijn er 
vragen gesteld over de handhaving. Een suggestie van 24/7. Nou, dat hebben we nu 
niet. Ze werken nu tot elf uur en dan ‘s morgens om zeven uur beginnen ze weer. Het is 
ook niet echt nodig denken wij op dit moment omdat ook ‘s avonds of ‘s nachts de politie
vaak aan zet is. Het is ook niet nodig dat ze een apart nummer gaan krijgen voor de 
handhaving. Dat wordt denk ik erg verwarrend voor de burger, ja, wie moet ik nou gaan 
bellen, moet ik nou de politie bellen of moet ik handhaving gaan bellen. Dus we willen 
eigenlijk vooral dat nummer van de politie gebruiken want de contacten tussen de politie
en onze handhavers zijn zeer goed. En als de politie denkt, dit is echt iets voor 
handhaving. Ik heb zelf, en ik kan het iedereen aanraden, een keertje meegefietst met 
de handhaving en ga ik nog vaker doen, dan zie je ook dat dat zo werkt. Dat de politie 
contact opneemt met handhaving en dat men zegt, we hebben een melding, die past 
echt in jullie straatje. Om ze uit te breiden naar 24/7, ja, dan praat je niet over een kleine
uitbreiding van handhaving, dan praat je over een hele forse uitbreiding van de 
handhaving. En nog even afgezien daarvan, dat gaat natuurlijk echt heel erg in de 
papieren lopen. Waar ik wel over na wil denken is dat het soms best wel eens nodig is 
om misschien een keer een moment een keer te zeggen, nou, we gaan een actie doen, 
welke handhavers zijn er bereid om vanavond na 23:00 uur nog even door te werken. 
Dat moet dan gepland zijn, het moet goed overlegd zijn, daar moet iedereen ook mee 
akkoord zijn. Maar dat zijn dingen waar we dan aan kunnen denken. Speeltoestellen voor
mindervaliden in wijken. Ja, het is uit het hart van het college gegrepen. We hebben het 
ook in het coalitieakkoord opgeschreven. Nu is het zo dat in elke wijk is er één 
speeltuinvoorziening, en dat is heel weinig denk ik dan maar met u, waar een 
speeltoestel is waar ook mindervalide kinderen kunnen spelen. We komen volgend jaar 
met een herziend beleid en inclusiviteit is een belangrijk speerpunt van dit college en 
daar maakt dit ook gewoon echt onderdeel van uit. Dus die toezegging heeft u dat we 
daar echt ook aandacht aan gaan besteden. Gevraagd naar de wijkplannen, dat is 
allemaal mooi maar het klinkt nog wat vraag, wanneer komt dat nou en onderzoek en 
dergelijke. Ook dat plan komt in Q1 van volgend jaar. Dat zijn de punten die ik in mijn 
portefeuille had volgens mij. Dan heb ik ook nog een paar voor wethouder Burggraaf die 
ik dan maar eventjes voor ga lezen. Dat is de vraag met betrekking tot smart society, de 
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privacy. Ja, natuurlijk, de privacy is gewoon een keiharde randvoorwaarde als je met 
smart society en dergelijke aan de gang gaat. Ook het, hoe heet dat, de Autoriteit 
Persoonsgegevens zal dat natuurlijk nauwlettend volgen wat wij allemaal doen en wat 
anderen doen met smart society. De Grote Markt, is dat nou alleen voor bezoekers of 
alleen voor bewoners of voor allebei? Nou, dat traject is eigenlijk net pas begonnen. Het 
is in ieder geval voor bewoners omdat we het doel hebben om meer blik van de straat te 
krijgen en dus daar gaat in ieder geval de eerste aandacht naar uit. Of het ook voor 
bezoekers is, dat is nog onderwerp van discussie c.q. onderzoek. En dan is er een 
opmerking gemaakt over, nou, we zien weinig voor wat betreft de lokale ondernemers. 
Nou, dan komt er een hele rits van mijn collega Burggraaf. We continueren en 
intensiveren het mkb-vriendelijke dienstverlening. Dat is één. Het versterken 
ondersteuning mkb in de binnenstad doen we ook. Vandaag, en dat voorstel komt nog 
naar de raad, dat we ook gaan continueren met extra aandacht voor het 
accountmanagement. Inhoudelijke ondersteuning op maatschappelijk betrokken 
ondernemer en vanuit het vastgesteld economisch herstelplan, ‘…’, precario voor de 
terrassen, reclamebelasting et cetera en ondersteunen we in trajecten naar 
ondernemersfonds. Nou, dus we doen niet niks, we doen echt wel wat voor onze lokale 
ondernemers. Dat was het voorzitter, denk ik, heb ik alles gehad?

De voorzitter: Ik heb mee zitten vinken en volgens mij is alles wel gezegd behalve dan 
de opmerking van de giftreinen van Beter Voor Dordt. Misschien dat de burgemeester …

Burgemeester Kolff: Dat had ik zelf ook al gezien. Dat is een onderwerp natuurlijk wat 
ongeveer alle politieke partijen en ook alle Dordtenaren aan het hart gaat en ook het 
hele college. En dat geldt ook in de portefeuilleverdeling want er zijn verschillende 
portefeuillehouders bij betrokken. Wethouder Van der Linden als het gaat om alles wat 
met treinen en rails en infrastructuur te maken heeft en natuurlijk ook ikzelf als het gaat 
om veiligheid. Vanuit de veiligheidsregio wordt daar ook nauw naar gekeken. Het is heel 
lastig om in een notendop te schetsen wat nou precies de stand van zaken is omdat het 
echt een heel erg langjarig traject is waar we ook zelf maar ten dele de uiteindelijke 
invloed op kunnen uitoefenen. Wat er enorm bij helpt is natuurlijk de totstandkoming 
straks van die oude lijn. Die viersporige treinverbinding, lightrailverbinding, die tussen 
Delft, Den Haag, nee, moet ik goed zeggen, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, 
Dordrecht loopt waarbij we elke vijf, zes minuten een lightrail hebben rijden op dat 
traject, dat gaat natuurlijk bijdragen in de druk op dat stuk spoorwegennet en het 
terugdringen van zeg maar het goederenvervoer, met name de gevaarlijke stoffen. Wat 
ook helpt is alternatieven. Hoe meer mensen er in deze stad wonen die, nou ja, laat ik 
het zo zeggen, hoe meer onze stad en onze regio zich ontwikkelt, hoe groter ook het 
probleem wordt bij ProRail en de NS en hoe groter de druk op het Rijk wordt om ook met 
alternatieven te komen als het gaat om deze transportmethodiek. En wat ook helpt is de 
samenwerking die we hebben met de andere steden, met name in Brabant, die aan 
hetzelfde traject liggen. Nou, dat is nogmaals, dat is een langjarig project. Er zit ook voor
een stuk lobby op. Aan alle kanten proberen we die druk te vergroten, te zorgen dat we 
daar meer personentransport krijgen en minder goederentransport. Dus dat is even in 
een notendop de status. Het komt ook terug in het integraal veiligheidsplan zoals dat 
aangekondigd staat in de begrotingen die we in december zullen behandelen. Dus dat 
het nu niet expliciet in de begroting staat betekent niet dat er geen aandacht voor is, 
voorzitter.
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De voorzitter: Duidelijk denk ik. Nou zijn we allemaal in blijde verwachting van de heer 
Heijkoop nog maar die is er nog niet. Dus ik kijk in eerste instantie dan toch nog even 
rond of er nog een vraag of een reactie is op datgene wat net door het college is verteld.

De heer Tutupoly: Voorzitter?

De voorzitter: Ja. 

De heer Tutupoly: Ja. 

De voorzitter: U heeft nog een vraag. 

De heer Tutupoly: Ik heb nog even een vraag aan de heer Merx. U had het net even over 
afval, noemde u net. Wordt er ook gekeken naar een uniformiteit ten aanzien van het 
ophalen van afval, bijvoorbeeld nascheiding zodat we ook van de plasticzakken die aan 
de lantaarnpalen hangen en vervolgens als zwerfafval door de wijken heen waaien. Is dat
nog iets wat nader onderzocht kan worden?

De voorzitter: Wethouder.

De heer Merx: Nou, dat kan ik … Dat is toevallig had ik het daar vandaag met collega De 
Jonge over, dat de aanpak van het zwerfafval ook belangrijk is om te zorgen dat alle 
afval op een goede manier gescheiden wordt. Want alles wat nu zeg maar op straat ligt 
en, nou ja, op alle mogelijke manieren niet goed wordt aangeboden, dat verdwijnt 
eigenlijk nu allemaal in dezelfde container. Dus dat is ook iets wat we met, nou ja, als we
die scheiding en de aanbieding van afval beter voor elkaar krijgen, dat je daarmee dat 
probleem voorkomt. Het is niet zo dat bijvoorbeeld een crashteam, want er rijdt elke dag
een crashteam van de HVC door de wijken heen waar meldingen zijn geweest van afval. 
Ja, dat gaat allemaal dezelfde bak in. Het is niet een soort van scheidingsinstallatie waar 
ze mee rondrijden.

De heer Tutupoly: Mag ik daar nog even op inhaken?

De voorzitter: Ja, zeker.

De heer Tutupoly: Nou ja, goed, er is geen aparte scheidingsinstallatie. Maar wij hebben 
natuurlijk die discussie wel eens eerder gehad ten opzichte van de andere steden, 
bijvoorbeeld Rotterdam en vervolgens Barendrecht ook erop ingehaakt ten aanzien van 
nascheiding. Waarbij je dus nu uiteindelijk ziet van, ja, goed, appartementencomplexen, 
daar vindt geen scheiding plaats. Met uitzondering zou ik maar zeggen van het oud 
papier wat zich uiteindelijk verzamelt in een hal met brandgevaar, wat u net ook 
benoemde voor gevaar voor, ja, je hoeft er maar wat benzine overheen te gieten en het 
gebeurt. Ja, dat zien we daar eigenlijk ook in terug. En als je natuurlijk gaat naar de 
aanschaf eenmalig van zo’n dergelijke machine en je kan nascheiding toepassen, dan 
wordt het op verschillende manieren, ja, alsnog gescheiden.

De voorzitter: Ja, dat is een discussie die al een tijdje loopt geloof ik, wethouder.
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De heer Merx: Ja, nee, dat klopt, dit gaat over dat heeft meer te maken met de 
wethouder die verantwoordelijk is zeg maar voor de afvalscheiding as such. Daar gaan 
we … Zal ik uw vraag nog een keer neerleggen. Maar het is al een paar keer eerder aan 
de orde geweest, nascheiding of voorscheiding en dat soort zaken. Ik neem het nog een 
keer mee.

De heer Tutupoly: Mag ik dan nog één, nou u toch zegt dat u het meeneemt. In de vorige
periode …

De voorzitter: Heel snel.

De heer Tutupoly: Heel snel. In de vorige periode is namelijk ook aangegeven dat er 
gesprekken waren met HVC om restafval, huishoudelijk afval, om dat eventueel ook te 
kunnen brengen bij zo’n afvalstation. Maar vervolgens is dat een stille dood gestorven 
dus of u die vraag er ook mee wilt nemen, of dat nog steeds zou ik maar zeggen een 
bespreekpunt is?

De heer Merx: Of restafval door mensen bij het HVC afvalbrengstation kan worden 
neergelegd, aangeboden bedoelt u?

De heer Tutupoly: Ja.

De heer Merx: Oké, neem ik ook mee.

De voorzitter: Wij waren in blijde verwachting van wethouder Heijkoop en die is er nu, hij 
lacht in ieder geval wel zie ik. Dat … Dus er is een vrij brede discussie geweest over de 
lastenverlichting en of het wel een lastenverlichting is die 75 euro. En, nou goed, u 
begrijpt de opmerkingen dus misschien dat u kunt aangeven wat … Ja, en de 
inflatievraag. Ja, ja, dat was ook nog een vraag met betrekking tot de inflatie maar die is 
ook wel doorgegeven dus gaat uw gang, wethouder.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, dank u wel. Excuses dat ik nu pas kan aansluiten, er 
waren ook veel vragen in de andere commissie. Collega Van Benschop vroeg mij 
trouwens om eventueel ook nog een vraag te beantwoorden over het MBO. Maar ik weet 
niet welke vraag dat was? Die zal ik nog ergens …

De heer …: Waarom er zo weinig aandacht voor is.

De voorzitter: Dat was een vraag van de Partij van de Arbeid volgens mij toch. 

De heer Heijkoop: Nou, opmerking ook. Dan laten we hem. Dan laten we hem. We 
nemen er kennis van als college.

Burgemeester Kolff: Veel aandacht voor het mbo ‘…’.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, ik begreep dat er een aantal vragen waren over de 75 
euro. Nou, er al bijna een soort semantische discussie ontstaat van, ja, is dat een 
lastenverlichting, is het sigaar uit eigen doos. Ik zag ook dat in de media wat wijze heren 
zich erover gebogen hadden en uw raad houdt dat ook bezig. Kijk, net kwam het ook in 
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de andere commissie al aan de orde, die 75 euro. Van, ja, ja, die 75 euro, is die 
inkomensafhankelijk en ja, die zou toch vooral bij de minima terecht moeten komen. Ik 
begreep dat hier ook, daar heb ik ook kennis van kunnen nemen, amendementen liggen 
van, hé, wacht even, er wordt al genoeg genivelleerd in Den Haag, waarom maken we 
dit nou ook weer inkomensafhankelijk? En zo ziet u maar, dit is misschien wel het meest 
politieke punt bijna in deze begroting. En wij hebben in juni als college u een brief 
gestuurd over de indexatie, zoals we altijd doen. We indexeren netjes de tarieven, 6,3 
procent met de inflatie. En dat zouden we in principe ook zo doorvoeren in de begroting. 
Nu hadden we het gegeven dat de begroting er gewoon florissanter uitzag dan dat was 
voorzien. En dan moet je nadenken of je niet de inwoners die het op onderdelen gewoon 
echt lastig hebben in deze tijd, het gaat niet over alle inwoners maar veel inwoners wel, 
of je daar iets voor terug kan doen. En dan kan je dat op verschillende manieren doen, je
kan het indexeringspercentage aanpassen. Een nadeel daarvan is dat het structureel 
doorwerkt. Dus oftewel, als je nu lager ophaalt, dan werkt dat in de rest van de jaren 
door. En we moeten ook wel behoedzaam begroten want we leven wel in onzekere 
tijden, ook voor de gemeente zijn de lange termijn gemeentefinanciën onzeker. U heeft 
ook kennis kunnen nemen van het ingewikkelde jaar 2026, in gemeenteland wordt dat 
het ravijn van Rutte genoemd of de Kaag van krater. Er zijn altijd mensen die daar hele 
leuke metaforen voor bedenken. Maar het komt er gewoon op neer dat er onvoldoende 
acresgroei is, dus onvoldoende groei van het gemeentefonds om dan een ordentelijke 
begroting te kunnen vaststellen. 

De heer …: De hobbel van Hugo.

De heer Heijkoop: Nou, de hobbel van Hugo, er komen volop suggesties nog binnen. 
Maar het laat ieder geval zien dat we daar een tekort hebben. Dus en zeker ook omdat 
we nog niet weten wat ook de gevolgen zijn van huidige crisis waar we in zitten, wil je 
niet eigenlijk een te groot voorschot nemen op een enorme structurele lastenverlichting. 
Ik had daar zelf wat ideeën bij maar we zitten ook in een coalitie en die heb ik 
uitgenodigd kort voordat we de begroting naar u toe zouden sturen. En aan mijn 
linkerzijde zaten de collega’s van GroenLinks, aan de rechterzijde zaten de collega’s van 
de VVD. En je voert dan het gesprek van, joh, beste mensen, ik ben maar gewoon heel 
open naar u, hoe kunnen we dit het beste doen? En daar is dit gewoon uiteindelijk 
uitgekomen. En waarom is dit een mooie oplossing. Enerzijds, ik vond het belangrijk dat 
we niet structureel een voorschot namen op uitgaven naar de toekomst toe. Als 
wethouder financiën wil ik behoedzaam begroten. De collega’s aan de linkerzijde vonden
het belangrijk dat ook huurders zouden meeprofiteren. En dat het enigszins nivellerend 
werkt in die zin dat die 75 euro is voor iemand met een laag inkomen wat meer dan voor
iemand met een heel hoog inkomen. En tegelijkertijd, want ik begreep ook dat er een 
vraag was van, joh, waarom doe je het niet inkomensafhankelijk tot 140 procent? Nou, 
de collega’s aan de rechterzijdezijde zeiden van, wacht even, ook heel veel 
middeninkomens en hogere inkomens hebben het soms lastig en wij willen ook dat die 
hiervan meeprofiteren. Nou, ziedaar het prachtige compromis om eenmalig 75 euro 
terug te geven aan de Dordtenaren. Dat is overigens wat meer dan de verhoging. In 
andere gemeenten geven ze alleen de verhoging terug, wij hebben daar weer net een 
iets andere keuze in gemaakt. En volgend jaar gaan we gewoon opnieuw kijken naar de 
gemeentefinanciën hoe die zich ontwikkelen en dan kunnen we daar opnieuw een keuze 
in maken. Ik zag twee conceptamendementen en die begrijp ik eigenlijk heel goed. Ik 
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snap die heel erg vanuit een politieke ideologie, snap ik dat je zegt van, joh, kun je die 
indexering niet gewoon op nul zetten? De begroting kan dat leiden, zeker de komende 
jaren. Nou, dat vinden wij onverantwoord ook naar de toekomst toe, ook gezien de grote 
ambities die wij hebben met de stad. Maar ik snap hem wel want dan ga je echt puur 
naar een kleine overheid en met zo’n laag mogelijk lastenniveau. Maar daar hebben wij 
dus niet voor gekozen. En de andere oplossing was van, ploeg hem terug en doe een al 
generieke verhoging of verlaging van de lokale lasten van 4,2 miljoen, het bedrag dat 
gemoeid is met deze eenmalige uitgave. Ja, daarvoor kiezen we dus ook niet omdat wij 
juist daar wel enige nivellering vanuit willen laten gaan. Dus daarom, ja, hebben wij 
gekozen voor de keuze, hebben wij gekozen voor het huidige scenario en staan wij niet 
positief tegenover de amendementen. En ik hoop hiermee ook de vragen te hebben 
beantwoord. Als het gaat over de inflatie, de verschillende scenario’s hoe we omgaan 
met inflatie. Ja, het zijn bijna soms dagkoersen. Als je kijkt naar de energieprijzen, die 
liggen nu … De gasprijzen liggen nu 70 procent lager dan in augustus. In augustus 
dachten we echt van, dat blijft alleen maar ontzettend snel doorstijgen. Je ziet nu ook dat
vandaag enkele energieleveranciers hun prijzen weer wat hebben verlaagd. We hebben 
het energieplafond. Het kabinet heeft vandaag ook weer bekendgemaakt dat het 
energieplafond alleen voor 2023 in het leven roepen en niet voor daarna. En dat zijn 
zomaar even wat ontwikkelingen van vandaag de dag. Laat staan dat we weten wat er 
morgen gebeurt of volgend jaar. We zullen heel scherp aan de wind blijven varen, we 
blijven de ontwikkelingen natuurlijk heel goed volgen. Maar we weten eigenlijk gewoon 
nog niet goed wat er gebeurt. Het CBS heeft gisteren ook, of eergisteren bekendgemaakt
dat zij hun cijfers ook wat anders moeten gaan opleveren omdat zij niet van de 
werkelijke energie-ontwikkelingen, energieprijsontwikkelingen uitgaan maar van de 
gasprijzen waardoor de inflatie zomaar weer 6, 7, 8, 9 procent omlaag zou kunnen 
schieten. Oftewel, het zijn onrustige tijden, we weten eigenlijk niet precies waar we aan 
toe zijn. We weten ook niet wat de loonontwikkelingen doen volgend jaar. We zien al wel 
dat dit jaar de hoogste loonontwikkelingen zijn in de afgelopen decennia begreep ik. 
Volgend jaar zou dat zomaar nog forser omhoog kunnen gaan. Het zijn allemaal zaken 
die van invloed zijn op de inflatie. Ik vind daar echt wel wat van. Ik zou daar ook wel eens
… Af en toe dan denk je van, ja, in Den Haag zouden ze dit en dat moeten doen. Aan de 
andere kant, dat zijn de verantwoordelijkheden voor Den Haag. We hebben daar een 
minister van Financiën, die moet daar uiteindelijk de goede besluiten over nemen want 
dit gaat echt over fiscaal beleid, dit gaat echt over begrotingsbeleid, daar gaan wij niet 
over als gemeente. Wij zullen wel bij kadernota een nieuwe afweging maken over het 
lokale lastenbeeld in onze eigen stad. En dat zullen we in belangrijke mate laten 
afhangen van onze financiële mogelijkheden enerzijds, en ook wel de macro-
economische en economische ontwikkelingen in Nederland anderzijds en hoe onze 
inwoners ervoor staan. Dat is eigenlijk het verhaal, voorzitter.

De voorzitter: Ja, de vraag werd mij hier door de griffie, het ging over de 
schokbestendigheid van de begroting, of u daar nog heel kort wat over kunt zeggen?

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, onze begroting is enorm schokbestendig, in die zin dat 
wij even heel populair gezegd een paar 100 miljoen op de bank hebben staan. En 
incidenteel oplossen van structurele problemen is geen ordentelijk begrotingsbeleid 
maar als wij een enorme tegenslag krijgen, dan kunnen we die gewoon echt wel 
opvangen. We zien dat, nou ja, op dat rare jaar 2026 na, zie je dat onze begroting ook in 
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evenwicht is. En wij hebben in tegenstelling tot veel andere gemeenten de afgelopen 
jaren ook niet hoeven bezuinigen. Op het moment dat er ontwikkelingen zijn die ons 
ertoe nopen om te bezuinigen, ja, dan gaan we natuurlijk voorstellen, voorbereiden in 
het college en dan zullen we die ook met uw raad bespreken. Maar we hebben op dit 
moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat onze begroting verregaand 
onder druk komt te staan. Sterker nog, de meest recente acresontwikkeling in 
september was dermate positief dat we die eenmalige teruggave van 4 miljoen kunnen 
doen. Maar ook hiervoor geldt, ik kan niet in de toekomst kijken maar ik kan u wel 
geruststellen dat Dordrecht tot de drie meeste rijke gemeenten van Nederland behoort, 
van de grote steden, met Amsterdam en Tilburg. Daar wordt door bepaalde bureaus elk 
jaar weer onderzoek naar gedaan. En dat laat ook weer zien onze toch relatief 
comfortabele financiële positie die we ook koesteren maar waarbij we ook wel 
investeringsgeld willen inzetten om onze stad sterker te maken.

De voorzitter: Ja, ik vind dit een heel mooi einde, wethouder, om deze discussie hier te 
beëindigen. Nou ja, in ieder geval dank voor ieders aanwezigheid. Vanuit de griffie wel 
het verzoek om moties en amendementen vooraf te delen. En, nou, de griffie is er altijd 
nog om te kijken of er nog advies nodig is op de amendementen of moties die u wilt 
indienen. En dan dank ik u allen hartelijk.

4.  Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2023 - lokale vaststelling  
     opgavebladen – Raadsvoorstel

5. Raadsinformatiebrief over Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal 
Drechtsteden – Gorinchem (medio 2022) - Raadsinformatiebrief

Aanwezig:

Dhr. Den Dulk (PVV)
Dhr. In ’t Veld (VSP)
Mevr. Nieuwland-van den Bosse (CU/SGP)
Dhr. Okkerse (SP Dordrecht)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Roggekamp (Gewoon Dordt)
Dhr. Van Ballegooijen (VVD)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)
Dhr. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren)
Dhr. Van der Meer (GroenLinks)
Dhr. Wringer (Beter Voor Dordt)
Mevr. Goutziers-Leidekker
Dhr. Van Broekhoven
Dhr. De Wit

Portefeuillehouders: wethouder R. van der Linden 
Burgemeester W. Kolff

De voorzitter: Welkom. Zo.
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De heer Van Broekhoven: Het is lekker warm hier hè.

De voorzitter: Zo, niet normaal. Welkom. Qua tijd gaan we gewoon beginnen. Misschien 
dat er nog wat collega raadsleden aanschuiven. Welkom allemaal. Ik wil eigenlijk 
iedereen welkom heten op de tribune, thuis, in de raadzaal. Laten we eerst met een 
voorstelrondje beginnen. Mag ik …

De heer Van Ballegooijen: Luca Van Ballegooijen, Dordtse VVD.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

De heer Venderbos-Lambinon: Cees Venderbos, Partij voor de Dieren.

De heer In ’t Veld: Richard In ’t Veld, VSP.

De heer Wringer: Jan-Willem Wringer, Beter Voor Dordt.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Eline Nieuwland, ChristenUnie-SGP.

De heer Roggekamp: Erik-Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke Van der Meer, GroenLinks.

De heer Den Dulk: Antony Den Dulk, PVV.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.

De voorzitter: En wij welkomen mevrouw Eveline Goutziers en de heer Hans Van 
Broekhoven. Zij komen … En er komt nog even iemand binnen.

De heer Van Dam-Timmers: Jan Van Dam-Timmers, CDA Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel. Dit is een beeldvormende sessie en de bedoeling is dat we ons
gaan verdiepen en op het onderwerp van de groeiagenda. En als einde moeten we even 
kijken of dat wij een conclusie kunnen trekken over vervolg van het voorliggende 
raadsvoorstel op het uitvoeringsprogramma 2023 en de raadsinformatiebrief voortgang 
Regio Deal Drechtsteden. Laten we ons eerst laten informeren en dan wil ik de heer Van 
Broekhoven het woord geven.

De heer Van Broekhoven: Ja, dank u. Doet de microfoon het al, Clark? Ja, oké, prima. 
Nou, welkom iedereen, mijn naam is Hans Van Broekhoven, ik werk bij de afdeling 
strategie control hier bij de gemeente, dus zeg maar de concernstaf. En mijn collega 
Eveline Goutziers die zal ook zeg maar aanhaken waar nodig. En ik ga u even meenemen
in de ontstaansgeschiedenis van de groeiagenda 2030 en ook in zeg maar de 
sturingsarrangementen daaromheen. En hoe we eigenlijk vanaf ongeveer vijf jaar 
geleden nu in 2002 staan waar we nu staan. Even kijken hoe dit werkt met de techniek. 
Ja. Dit is even de inhoudsopgave van vanavond dus eerst neem ik u even mee in een 
terugblik van hoe is het allemaal ontstaan, daarna even wat over de herijking van de 
regionale sturing die we in 2018 hebben doorgemaakt. Sommigen van u hebben dat 
misschien ook zelf nog meegemaakt, rapport Berenschot en aanverwanten. Dan blok 
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twee van, hoe is de samenwerking nu georganiseerd, hoe is de sturing rond die 
groeiagenda georganiseerd en wat is de relatie met andere regionale samenwerkingen 
in bijvoorbeeld het opschalen van Zuid-Holland Zuid? En blok drie van, hoe gaan we nu 
verder vanaf 2023 zeg maar. Even een terugblik, de oorsprong van de groeiagenda. 
Eigenlijk gaat dat terug tot 2017, toen kwamen er een aantal rapporten uit waaruit bleek
dat, ja, met de sociaaleconomische status van Dordrecht en de Drechtsteden maar ook 
met de brede welvaart, dat we toch wat achterliepen, ook met het aandeel 
hogeropgeleiden en aanverwanten. Dat was eigenlijk zeg maar de aanleiding voor de 
besturen of het regionaal bestuur, Drechtstedenbestuur hadden we destijds nog, om zeg 
maar een groeiagenda te agenderen om zeg maar de sociaaleconomische status een 
boost te geven en zeg maar de brede veldvaart te versterken in het gebied. Eigenlijk was
die groeiagenda de opvolger van het regionaal meerjarenprogramma wat we destijds 
hadden. En de doelen van de groeiagenda destijds, en eigenlijk is dat nog steeds 
actueel, waar we willen in de periode tot 2030 25.000 woningen bouwen in het gebied en
daarmee ook nieuwe mensen aantrekken, nieuwe bewoners aantrekken. We willen 
30.000 banen realiseren in die periode. We willen de bereikbaarheid over weg, water en 
spoor verbeteren en wij willen een boost geven aan zeg maar de klimaatbestendigheid 
van het gebied en ook zeg maar van de energietransitie. En als je dan kijkt naar de 
strategische agenda, die eigenlijk zoals je die zou kunnen destilleren uit het toenmalige 
coalitieakkoord, dan praat ik over de vorige bestuursperiode, 2018-2022, dan zie je 
eigenlijk dat daar een aantal pieken te destilleren waren. Dus de Spoorzone was een hele
belangrijke agenda waarmee we het verschil willen maken, dus zeg maar de hele 
stedelijke ontwikkeling rond de OV-knooppunten. Bouwen van woningen en 
aanverwanten. Het tweede was de Westelijke Dordtse Oever, dat was het 
zeehavengebied zeg maar, de ontwikkeling daarvan. Het bedrijfsterrein ontwikkeling. En 
dat is ook echt een hele grote banenmotor geweest uiteraard. En het derde was eigenlijk
de Campus Leerpark zeg maar als kennishub … O, sorry.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, u heeft een vraag.

De heer Van der Meer: Ik heb even een vraag. Ja, ik heb even een vraag over waar het 
nu precies over gaat? Want dit gaat over de groeiagenda van de regio.

De heer Van Broekhoven: Ja, klopt.

De heer Van der Meer: Maar hier zie ik allemaal dingen die specifiek over Dordrecht 
gaan.

De heer Van Broekhoven: Dat klopt.

De heer Van der Meer: Dus ik heb even moeite …

De heer Van Broekhoven: Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt want kijk …

De heer Van der Meer: … om er greep op te krijgen.

De heer Van Broekhoven: Nou, kijk, de bedoeling van dit plaatje is eigenlijk om aan te 
geven hoe de Dordtse agenda, de Dordtse strategische agenda bijdraagt aan de 
regionale groeiambities. Dat is eigenlijk het verhaal.
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De heer Van der Meer: Is dat voor u synoniem met agenda Dordrecht 2030?

De heer Van Broekhoven: Dat overlapt voor een groot deel dat, die investeringsagenda 
Dordrecht 2030. Dat klopt. Die bepaalt voor een groot deel onze eigen strategische 
agenda, dat klopt.

De heer Van der Meer: Ja. Maar dat is niet precies hetzelfde.

De heer Van Broekhoven: Niet, je kan het niet één op één leggen maar grosso modo wel.

De heer Van der Meer: Ja, nou, oké. Wellicht kom ik nog met vervolgvragen.

De heer Van Broekhoven: Oké.

De voorzitter: Ik denk dat we even de presentatie af moeten wachten en dat we dan … 
Ja, een hele goede vraag. Ja.

De heer Van Broekhoven: De derde factor waarmee we het verschil kunnen maken als 
Dordrecht, ook in regionaal verband, is zeg maar de hele Leerparkontwikkeling als 
kennishub. Maar ook als zeg maar een vervoershub en het nieuwe station. Nou, en als je 
nou die wil pieken met die onderscheidende factoren, dan moet je wel zorgen dat er een 
aantal voorwaardelijke elementen goed verzorgd is en goed tegemoet gekomen wordt. 
Bijvoorbeeld de bereikbaarheid, als je wil dat die Spoorzone een succes wordt, dan moet 
je wel zorgen dat het goed ontsloten is, dat de bereikbaarheid goed is, et cetera. 
Datzelfde geldt eigenlijk voor de bedrijfsterreinen, als je wilt dat dat een succes wordt 
moet je zorgen dat dat goed ontsloten wordt want anders sta je daar gewoon met alle 
vrachtwagens in de file en dat is ook niet de bedoeling. En datzelfde geldt voor zo’n 
Campus Leerpark, daar moet je zorgen dat er een station komt en dat dat goed 
ontsloten wordt. Een andere hele belangrijke randvoorwaarde is, het is natuurlijk leuk om
te bouwen aan economische activiteit en aan ruimtelijke economische activiteit maar je 
moet wel zorgen dat het nog een beetje leefbaar blijft natuurlijk in dit gebied. En dat is 
eigenlijk de randvoorwaarde van de quality of life. En dat gaat dan om zorgen dat de 
luchtkwaliteit op orde is, dat je voldoende recreatiemogelijkheden hebt. Kortom, dat de 
leefbaarheid geborgd is. Dat geldt zowel voor regionale componenten alsook in de stad. 
Het moet de openbare orde moet op orde zijn, schoon, heel en veilig en dat soort zaken 
in de stad. En last but not least, een heel belangrijk fundament in heel die piramide is 
eigenlijk de sociaaleconomische kracht. Je moet ook altijd zorgen als stad dat je een 
vangnet biedt voor zeg maar de mensen die buiten de boot dreigen te vallen, dat 
iedereen mee kan doen. Nou, deze agenda is gebaseerd op het coalitieprogramma van 
het vorige college natuurlijk. We gaan nu zeg maar kijken hoe we deze agenda van 
Dordrecht ook weer aan kunnen scherpen op basis van het nieuwe politieke akkoord. En 
wat belangrijk is van dit plaatje is dat het aangeeft dat je, je kan natuurlijk wel een 
agenda hebben, een autonoom eigenstandige agenda maar je moet altijd kijken, hoe 
sluit die agenda aan op de agenda van andere overheden op andere schaalniveaus? Dus 
hoe passen wij bijvoorbeeld in de nationale omgevingsvisie en hoe sluiten … Hoe dragen 
wij met onze eigen agenda bij aan de regionale groeiagenda? Want de regionale 
groeiagenda is natuurlijk opgebouwd uit de strategische agenda’s van al die zeven 
deelnemende gemeenten. En de uitvoering vindt voor een groot deel plaats in die lokale 
gemeenten. Dus dat is eigenlijk een beetje de gedachtegang rond dit plaatje. Nou, in 
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2018 is er een proces in gang gezet om de regionale samenwerking te gaan herijken. We
hadden destijds een, ja, nogal gestold regionaal samenwerkingsconstruct. En we hebben 
toen … En er waren wat vragen over de effectiviteit van die samenwerking van, bereiken
we nou wel de doelen die wij nastreven en realiseren we wel zeg maar die 
maatschappelijke opgave die we met zijn allen nastreven? En nou, we hebben toen als 
Dordrecht en als penvoerder zeg maar voor de andere gemeenten een onderzoek laten 
doen door Berenschot om zeg maar de effectiviteit van de samenwerking van eigenlijk 
alle samenwerkingen op niveau van Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid tegen het licht te
houden. Dus dat ging en over de Veiligheidsregio samenwerking en over de 
Omgevingsdienst en over de Dienst Gezondheid en Jeugd en over de 
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. En Berenschot heeft toen eigenlijk 
geconcludeerd dat, ja, met name in het ruimtelijke economische domein de resultaten 
via dat construct eigenlijk wat achterbleven. En wat ook heel belangrijk was natuurlijk 
was dat … Sorry?

De voorzitter: Ik heb een interruptie of tenminste een vraag door de heer Van Dam-
Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik luister of ik probeer even te horen 
wat u zegt of ik luister naar de woorden die u zegt. Maar wat mij opvalt is dat u heel veel
gebruik maakt van, ja, heel bestuurlijke termen die voor mij eigenlijk onvoldoende 
inhoudelijk zeggen. En ook, deze sluit vind ik dan best ingewikkeld wat u precies 
daarmee bedoelt. Dus zou u het iets concreter op dat vlak kunnen maken?

De heer Van Broekhoven: Ja, wat zal ik …

De heer Van Dam-Timmers: Nou, dan bedoel ik het ruimtelijk economisch domein, ik vind
het moeilijk om me daar een concrete voorstelling bij te maken. Als je het hebt over 
integraal, wat bedoelt u dan precies in dit geval? Dat is meer een beetje de gedachte.

De heer Van Broekhoven: Nou, ruimtelijk economisch domein, dat zijn zaken als 
economie, bereikbaarheid, wonen en energietransitie. Precies die domeinen die zeg 
maar onderdeel uitmaken van die regionale groeiagenda nu. Dat is het ruimtelijk 
economisch domein, zeg maar in de breedte. Dat zeg maar te onderscheiden van het 
sociaal domein wat meer zaken zijn als, ja, alles wat rond de sociale dienst gebeurt 
bijvoorbeeld, dat soort zaken. Beantwoordt dat uw vraag? En integraal, ja, dat is alle 
dingen die zeg maar domeinoverstijgend zijn. Kijk, economie dat is natuurlijk één thema 
maar de wereld stopt niet bij economie. Je moet altijd economie beschouwen in 
verhouding tot die andere thema’s, bereikbaarheid, wonen, et cetera. Want onze burgers
die denken natuurlijk helemaal niet in die termen. En die wonen ergens en ja, dus wat 
dat betreft heeft u wel gelijk. Maar wij als overheden proberen die werkelijkheid 
natuurlijk te vatten in hapklare brokken maar we moeten altijd terugredeneren naar, wat
betekent dat nou voor die burger? En misschien is er al wel … Raakt uw opmerking ook 
wel aan de bedoeling van deze presentatie. Eigenlijk is de bedoeling van deze 
presentatie om u mee te nemen in hoe zeg maar die groeiagenda ontstaan is en hoe die 
sturing is ontstaan. Want we hebben namelijk die ruimtelijk economische taken destijds 
uit de gemeenschappelijke regeling gehaald, de Drechtsteden, en die worden nu op een 
wat meer netwerkachtige manier aangestuurd via bestuurlijke themagroepen. En dus we
zijn van regionale sturing naar meervoudig lokale sturing gegaan waarbij de gemeente 
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bottom-up eigenlijk die regionale agenda voedde. Dat is ... O. Nou, er waren ook nog wat
andere gronden, de bestuurlijke gronden dus de Hoeksche Waard die ging fuseren 
natuurlijk, de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, daar gebeurde van alles bestuurlijk. Er 
zijn twee gemeenten die zijn afgesplitst naar Utrecht en die hebben een andere, zijn een 
andere gemeente gevormd. Er was verandering in de wetgeving. Er werd heel veel 
ambtelijke en bestuurlijke drukte ervaren dus men vond het allemaal heel complex. En 
het financieel beslag voor die regionale samenwerking was ook heel groot. Nou, toen 
hebben we dat Berenschot-onderzoek laten doen. En de hoofdvraag, nou, die kunt u hier 
lezen. En de hoofdconclusie was destijds van Berenschot dat het regionaal 
sturingsarrangement, zoals ze dat noemen, onvoldoende in balans was om zeg maar 
onze doelen te halen. En op Zuid-Holland Zuid hebben ze geconcludeerd van, nou, dat 
loopt allemaal wel aardig die samenwerkingen. Maar op Drechtstedenniveau gaat het op 
het sociaal domein en de bedrijfsvoering best wel aardig maar op dat ruimtelijk 
economisch domein worden er gewoon te weinig resultaten behaald. En dat was eigenlijk
de reden om zeg maar die taken uit die jurisdictie van de gemeenschappelijke regeling 
te halen. Destijds is ook de Drechtraad opgeheven, het regionaal bestuur, het 
Drechtstedenbestuur is opgeheven. Hoe heet het, de ruimtelijk economische taken 
worden nu zeg maar via een soort netwerkarrangement aangestuurd in vier bestuurlijke 
werkgroepen. Hè? Ja, ja, ja. Dus we hebben een heel ander zeg maar palet en een heel 
andere kaart gekregen van die regionale samenwerking. Ook rond die tijd in 2019 was 
dat, is de Regio Deal ontstaan. Dat was eigenlijk een initiatief van het Rijk om zeg maar 
regio’s te verleiden om wat meer grensontkennend te gaan opereren. Want het Daily 
Urban System zoals ze dat noemen, dat is eigenlijk zeg maar het dagelijks leefpatroon 
van mensen, dat stoort zich natuurlijk helemaal niet aan die bestuurlijke grenzen die wij 
met zijn allen hebben bedacht. Mensen werken in Rotterdam en wonen Dordrecht, et 
cetera, dus die hebben een hele andere beleving dan zeg maar die bestuurlijke 
werkelijkheid die wij zeg maar altijd voor ogen hebben. Nou, en dat ruimtelijk 
economisch domein, dus netwerk ‘…’, in het sociaal domein hebben we toen de 
gemeenschappelijke regeling sociaal in het leven geroepen, apart zeg maar voor de 
sociale dienst. En de bedrijfsvoeringtaken die zijn nu aangeboden via een 
servicegemeente constructie vanuit Dordrecht. Nou, dan geef ik even het woord aan 
mijn collega.

De voorzitter: Mag ik heel even een checkvraag bij de raad vragen want we hebben al 
een keer een eerste sessie gehad over de groeiagenda. In mei. Ja. En toen ik hier 
voorzitter werd, werd mij verteld van, nou, we gaan het verdiepen over het 
uitvoeringsprogramma 2023. Ik weet niet of dat jullie zeggen van, nou, qua tijd, daar 
hebben we veel meer behoefte aan of dat jullie zeggen van, nou, ik zie hier smartdelta, 
hoe is dat georganiseerd? Dat weten we al en laten we doorgaan naar het 
uitvoeringsprogramma. Ik kijk even naar de raadsleden.

De heer Van der Meer: Voorzitter? Ik zou het in elk geval graag over het 
uitvoeringsprogramma willen hebben dus als u daar tijd voor wil reserveren, graag.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Dan stel ik voor dat we heel snel door de volgende sheets 
gaan. 

De voorzitter: Dank u. 
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Mevrouw Goutziers-Leidekker: In ieder geval is de volgende, deze sheet is het antwoord 
eigenlijk op het praatje of de vraag van mijnheer Van Dam-Timmers. Waar hebben we 
het dan over. Kijk, we gaan het natuurlijk nu vandaag over de bovenste hebben. Dus het 
ruimtelijk economisch domein, de groeiagenda. Maar als we het hebben over de doelen 
van de gemeente Dordrecht halen, werken we daarvoor niet alleen met zeg maar de 
partners ruimtelijk en economisch samen maar dat doen we ook op bedrijfsvoering en 
sociaal. En bij sociaal hebben we het dan over bijvoorbeeld Wmo, Participatiewet, wat 
dan gaat via een gemeenschappelijke regeling. En bedrijfsvoering zijn wij dus nu, dan 
heb je het over de financiën, nou ja, ICT, dat soort zaken. En daarvan is Dordrecht 
natuurlijk nu servicegemeente geworden. En ruimtelijk, economisch domein, dat is dan 
de groeiagenda en dat organiseren we nu via Smart Delta omdat we dat meer triple helix
doen. Dus met partners in het onderwijsveld, ondernemers. Nou ja, dus zo, en dat uw rol 
hebben we hier ook nog even bij gezegd. Maar ik ga even door want u wilt verder naar 
de inhoud. Maar dit was … Ja, zo.

De voorzitter: Toch nog een interruptie, sorry. Dank u.

De heer Van Dam-Timmers: Dank, voorzitter. Een korte voor mij verhelderende vraag. 
Als even voor gericht op de medewerker van de gemeente Dordrecht. Stel je werkt aan 
deze verschillende programma’s, hoe verhouden die mensen zich dan tot ambtenaren 
die eigenlijk gewoon regulier voor de gemeente Dordrecht werken? Hebben die ook 
contact met elkaar of loopt dat best wel langs elkaar heen? Want die indruk leeft soms 
bij mij in ieder geval. Klopt dat of zit dat anders?

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Nou, dat is op zich een goede vraag inderdaad die u stelt. 
Als u kijkt naar bijvoorbeeld de GR Sociaal, dan is daar, die mensen werken bijvoorbeeld 
bij de sociale dienst. En dan hebben we hier gewoon mensen die accounthouder zijn of 
contactbeleidsmedewerkers, die gewoon contact hebben met die collega’s en samen ook
daarnaar kijken van, gebeurt het juiste op Participatiewet of armoedebeleid of noem 
maar op. En want daar ligt ook natuurlijk een deel van de uitvoering. Als u kijkt naar 
bijvoorbeeld ruimtelijk, economisch, dan kan dat zijn dat een opgavemanager werkt voor
de zeven gemeenten maar het kan ook zijn dat twee zeg maar opgavemensen hebben. 
Bijvoorbeeld bij energie, dan hebben we Joost Leemans, die is dan zeg maar voor 
Dordrecht opgavemanager, maar voor regionaal is dat Joey Reedijk. Dus, maar die 
hebben natuurlijk wel heel goed contact met elkaar want je wilt samen dat doel 
bereiken. En dat geldt ook eigenlijk voor, neem ik even uw vraag gelijk mee, van de 
agenda Dordrecht 2030, dat was natuurlijk vanwege de Enecogelden dat we zeg maar 
geld te besteden hebben. En toen hebben we natuurlijk van die lange lijnen getrokken 
voor bepaalde projecten om te investeren en dat zijn zowel economische, bereikbaarheid
of dat soort projecten, als bijvoorbeeld sociale projecten, bijvoorbeeld glansrijke 
toekomst omdat we iedere, nou ja, jongere ook een bepaalde kans willen geven. Dus als 
je als ambtenaar daaraan werkt, kan het dus zijn dat je dat doet zeg maar vanuit hier 
maar dat je dus ook heel veel met je collega’s samenwerkt. En dat doen we niet alleen 
op deze vlakken maar we hebben ook veel meer samenwerkingen. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat je contact hebt met de collega’s die bij Gevudo werken, als je het hebt over 
afvalverzameling. Dus dit plaatje was eigenlijk even om te duiden, hoe is uw rol? Maar 
ook op welke terreinen wordt er soms samengewerkt. Dus we hadden eigenlijk al 
verwacht dat als je het allemaal op papier zet en dat het visualiseren helpt eigenlijk om 
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het zo maar eens te zeggen. Dit is dus hoe het nu georganiseerd is. Als we dan nu gaan 
naar de groeiagenda, dan werken we daarbinnen zeg maar, tegenwoordig noemen we 
dat Smart Delta, en dan werken we daar zo dus meervoudig lokaal, dat is dan de 
bestuurlijke term. Maar wat betekent dat? Dat de uitvoering bij de zeven gemeentes zit 
en dat dus die zeven wethouders in bestuurlijke werkgroepen zitten. En dan er hieronder
natuurlijk zoals ik net al zei bijvoorbeeld opgavemanagers die dan zorgen dat ambtelijk 
zo’n verhaal getrokken wordt. Nou, en dat doen we natuurlijk ook niet alleen, triple helix 
gaf ik net al aan. Ik noemde al, we werken samen met partners van het onderwijs en 
nou, dit … Hier is een beetje om te visualiseren, absoluut niet limitatief maar dat geeft 
aan, dit zijn natuurlijk grote projecten vaak, grote investeringen, dat kan je ook niet 
alleen, dat doe je met elkaar. Nou, dus dit … En deze onderwerpen, dus wonen, 
volkshuisvesting, bouwen en ruimtelijke ordening, nou ja, ik ga ze niet allemaal noemen, 
maar dit ziet u ook terug in de kopjes van dit document. De uitvoeringsagenda waar u 
het vandaag over wilt hebben. O, ging het goed? Ja. Ja? En als er dan om dit uit te voeren
hebben we regionale afspraken gemaakt, deze sheet wil ik nog even toelichten. En nou, 
we hebben bijvoorbeeld een … Want Dordrecht die host dan, zo is dan de bestuurlijke 
term, het personeel. En daar hebben we dus een samenwerkingsovereenkomst voor 
getekend. Maar we hebben allerlei afspraken met elkaar gemaakt. En als we dan kijken 
naar het budget, dan hebben we dus 4,4 miljoen, dat indexeren we jaarlijks. In dit stuk 
kunt u ook lezen dat er ook nog wat geld over was van 2022, dus in totaal is nu 4,7 
miljoen zeg maar dan te besteden. Dat staat hier zo in de onderverdeling grofweg over 
die velden. Maar ja, daarnaast doen gemeenten natuurlijk eigen activiteiten. U vroeg 
daarnet al naar van mensen die bijvoorbeeld werken. Nou, dus het kan best zijn dat, en u
heeft nu vandaag ook allemaal over de begroting, dat in de begroting natuurlijk andere 
onderdelen zitten die hier zo aan raken. Dit moet u zien, die 4,4, als het procesgeld, het 
initieergeld, gewoon dus de opgavemanagers die alles in gang zetten. En nou, wat public
affairs en zo. Dus u ziet eigenlijk de grove indeling op die begroting daarin. Nou, en hoe 
zit het dan met die P&C-cyclus want waar heeft u het dan vandaag over? U heeft het dus
vandaag over dat uitvoeringsprogramma en dus er wordt ook iedere keer effecten 
gemonitord. En nou, dan komt er ook weer een voortgang en een jaarverantwoording. 
Dus deze cyclus die is ook echt zo afgestemd zodat u ook echt voorafgaand aan, net 
zoals dat u nu ook een begroting opstelt, kunt gaan kijken van, wat wordt er dan het 
komende jaar gedaan? En past dat dan ook bij de activiteiten die ik voor ogen heb in 
onze eigen begroting? Dus dat is waarom we hier vandaag over praten zodat niet alleen 
wij maar ook alle gemeentes daar zo rekening mee kunnen houden en het kunnen 
verwerken in hun eigen begroting. Dat is waarom dit momentum zo gekozen is. Nou, dit 
plaatje staat er volgens mij ook nog ergens in. En omdat wij dachten dat u misschien een
vraag had, ik ga hier niet heel lang bij stilstaan, even kijken, hoe verhoudt zich dit dan? 
Want dit is Drechtsteden maar zeker als we bijvoorbeeld kijken naar bereikbaarheid of 
iets, natuurlijk ook te maken hebben met Zuid-Holland Zuid. Het houdt niet zomaar op. 
Natuurlijk, we hebben een verstedelijkingsalliantie, Zuidvleugel, Arbeidsmarkt, dat zijn 
natuurlijk andere regio’s dan de Drechtsteden. Dat is weer wat anders dan hoe we 
samenwerken met Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en zo. Dus vandaar dat we dit 
plaatje ook nog even gevisualiseerd hebben voor u. Maar dus het kan zijn dat een 
activiteit hier staat wat breder is dan de Drechtsteden maar dit programma is vooral 
geschreven voor de Drechtsteden. Zal ik de volgende ook even pakken of wilde jij die 
weer? Nou, het doel voor de komende tijd is natuurlijk het versterken van de brede 
welvaart. En daarom wordt nu hier naar die uitvoeringagenda gekeken. Tegelijkertijd 
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zeggen we er wel bij, deze uitvoeringsagenda die moet ook echt geladen worden nu met 
het politiek akkoord. Dat zei mijn collega al. Dus daar wordt de komende periode ook 
nog een proces opgezet. En daarvoor zullen wij niet alleen natuurlijk naar de 
Drechtsteden kijken maar u ziet al op dit plaatje bijvoorbeeld, we hebben ook 
bijvoorbeeld activiteiten Oude Lijn, ik noemde net al bereikbaarheid is natuurlijk veel 
breder dan alleen de Drechtsteden. Dus wat je hier ziet is eigenlijk hoe we hier vooral in 
samenwerken. Als je kijkt naar economie, dan hebben we bijvoorbeeld ook 
samenwerking met de collega’s vanuit Gorinchem tot aan Goeree om het zo maar eens 
te zeggen. Dus er zijn wat lijnen die hierin rondlopen waar we zeker zicht op houden en 
wat mogelijk het programma verder kan laden. Maar voor nu is die s is doorgetrokken. 
Dus in het najaar 2022 gaan we deze uitvoeringsprogramma die nog een beetje 
beleidsarm of misschien staand beleid is misschien een betere term is, verder uitwerken.
En dan zal die in het eerste kwartaal van 2023 in uw zeg maar, nou ja, raad weer 
behandeld worden. En waarom is dat nu dit keer? Want ik heb natuurlijk net dat mooie 
P&C plaatje laten zien, planning en control plaatje, dat komt omdat natuurlijk dit keer de 
politieke akkoorden of coalitieakkoorden of raadsprogramma of elke gemeente heeft 
natuurlijk een ander programma, nog niet verwerkt kan worden. Want dat was natuurlijk 
pas, ja, rond zo’n beetje de zomer bekend. Dus vandaar, dat moet dus nog geladen 
worden. En tegelijk …

De heer Van Ballegooijen: Sorry, zou ik een vraag tussendoor mogen stellen, voorzitter?

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Ja hoor.

De voorzitter: Ja, dat mag, mijnheer Van Ballegooijen.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: O, sorry.

De heer Van Ballegooijen: Wat ik me afvroeg, omdat nu dus in eerste instantie 
beleidsarm is ingesteld en er wordt straks dan kwartaal één 2023 wordt dit 
geactualiseerd het uitvoeringsprogramma. Gezien de P&C-planning betekent dat dat de 
effectmonitor gaat over het geactualiseerde uitvoeringsprogramma of over het 
beleidsarme uitvoeringsprogramma?

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Nou, dat … Kijk, het hele laden van het programma en het
verder uitwerken, dat zal natuurlijk gebeuren in het eerste kwartaal. En hoeveel er al 
meteen meegenomen kan worden wordt dan meegenomen in die effectmonitoring. Want
zoals u zag zit dat ook natuurlijk in het eerste, tweede kwartaal zo’n beetje. Dus ja, rond 
de zomer komt dat meestal uw kant uit. Dus de vraag is hoeveel er dan al meegenomen 
kan worden? Misschien moet er nog net een extra iets gedaan worden om u goed te 
informeren. Maar er is natuurlijk ook als je kijkt naar het effect over heel 2023, dat komt 
natuurlijk pas begin 2024. Dus dan loopt die wel weer zeg maar in die zin gelijk op.

De voorzitter: Mevrouw Goutziers, we hebben nog een vraag van de heer Van der Meer.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: O, sorry.

De heer Van der Meer: Ja, even kijken of ik het nu allemaal goed begrijp. Er ligt nu een 
beleidsarm zoals u het noemt …
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Mevrouw Goutziers-Leidekker: Meer staand beleid, zei ik u.

De heer Van der Meer: Ja, nou ja, in het stuk staat beleidsarm uitvoeringsprogramma. 
Dat wordt geactualiseerd met inbreng van de verschillende colleges, enzovoorts. Ik 
neem aan dat wij dan over dat geactualiseerde programma inhoudelijk gaan praten. En 
wat is dan de zin ervan om over dat beleidsarme programma …

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Vandaag bedoelt u?

De heer Van der Meer: Ja. Want ik bedoel, ik zat het te lezen en toen dacht ik van, ja, we 
hebben wel met een aantal urgente problemen te maken, waarom doen we in 2023 nog 
niks? Maar ik hoor u nu zeggen, we gaan in 2023 wel van alles doen opnieuw … Ja, ja, 
nee, maar nieuwe accenten leggen. Een aantal colleges hebben een urgentiebesef dat 
een aantal problemen wat meer prioriteit moeten krijgen dus er is reden om dat 
programma aan te scherpen. Dat gaat dus gebeuren als ik het goed begrijp. Maar ja, dan
is inderdaad mijn vraag, is het niet het handigst om daarop te wachten en daar 
inhoudelijk over te praten?

De voorzitter: Volgens mij stond in het stuk ook, maar dat kan mevrouw Goutziers beter 
vertellen, dat dit eigenlijk belangrijk was om richting Smart Delta het reguliere proces 
wordt nu opgehaald bij het college. Bij alle colleges.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Ja. Daarom staat er ook, najaar ‘22. Stel, u heeft nu al een
enorme opmerking op dit stuk, dan is het natuurlijk ook fijn voor het college om dat te 
weten. Natuurlijk wordt er in, ik liet net al even dat plaatje zien van die bestuurlijke 
werkgroepen, daarin wordt natuurlijk ook gesproken over die thema’s. En ja, u kunt 
natuurlijk nu politieke zaken meegeven. Maar u heeft dat natuurlijk ook al gedaan bij het 
politiek akkoord om het zo maar te zeggen want dat zit natuurlijk nog niet volledig 
hierin. Dus aan de ene kant heeft u deels al dingen gedaan die nu opgehaald worden van
bij alle colleges. Maar we wilden u niet dit ontzeggen om het zo maar te zeggen want dit 
is wel belangrijke formatie ten opzichte van 2022.

De heer Van der Meer: Ja, helder.

De voorzitter: Nou, mijnheer Van der Meer, kunt u weer helemaal opletten en dadelijk 
input geven als u wilt.

De heer Van der Meer: Komt voor elkaar.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Nou, dus de lokale uitvoeringskracht van de gemeentes 
zal misschien ook nog verder strategisch moeten versterkt worden. Als we ook kijken 
naar wat we net al zeiden van, er moeten echt dingen gedaan worden, ja, daarvoor 
zullen natuurlijk ook de zeven gemeentes aan zet zijn. En we zijn natuurlijk niet alleen, 
die triple helix samenwerking waar ik net al aan refereerde. En wat we ook echt merken 
is dat we steeds meer zeggen van, om dus onze dingen te kunnen realiseren moeten we 
ook samenwerken, met onderwijs, enzovoorts. En ja, en dan is het heel handig om niet 
zo’n gesloten systeem, om maar eens even nog zo’n bestuurlijke term te gebruiken, 
zoals we eerst hadden van, nou, je moet in een gemeenschappelijke regeling zitten en 
als je niet in een gemeenschappelijke regeling zit kan je niet meedoen, enzovoort. Nu 
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met zeg maar meer met convenanten, met akkoorden, met afspraken kan je daar 
natuurlijk makkelijker samen optrekken. Nou, dus dat gaan we ... En vergeet ook niet, de
lobbykracht naar Den Haag en Brussel versterken, niet alleen om het geld maar dat kan 
ook beleidsbeïnvloeding bijvoorbeeld zijn. Nou ja, en als Dordrecht hebben we daar, 
zoals we dat zelf zeggen, een leidende schakelrol. En dat is niet alleen omdat we een 
centrumgemeente zijn maar vooral ook omdat soms zit je op bepaalde posities als 
wethouder, dat je in een bepaald bestuurlijk overleg bovenregionaal zit. Ik liet net dat 
andere plaatje al zien, bovenregionaal Zuid-Holland Zuid, een MIRT-overleg, noem maar 
op. En dan kan je toch misschien bepaalde zaken meenemen voor dit gebied voor de 
300.000 of de 460 als we over 600, als we over Zuid-Holland Zuid praten, inwoners in dit 
gebied. Volgens mij was dit een van de laatste sheets en dan zeg maar kwam, o ja, dus 
de agenda’s had ik het net al over van onze partners. En dat we dan zeggen, 
bijvoorbeeld doelen die zij hebben. En, nou, dat we er samen een verhaal maken, smart 
campus, uniek wonen hier aan de oevers, dat we klimaatadaptatie doen, dat zijn echt 
van die doelen waar we misschien nog wat verder willen aanscherpen. Dat was uw vraag
volgens mij.

De heer Van Broekhoven: Dit jaar, 2022, is eigenlijk het laatste jaar … O, sorry. Dit jaar is
natuurlijk het laatste jaar van de vorige bestuursperiode eigenlijk. En kijk, de opgave, als
je dat plaatje nog even kan laten zien, Eveline, hiervoor nog, kijk, de opgave voor die 
aanscherping is ook om niet alleen de overheidsagenda’s zeg maar aan te scherpen 
maar ook te koppelen aan de agenda’s van die triple helix partners. Dus, en ze ook aan 
de voorkant te betrekken bij die agendavorming van, wat zijn nou jullie prioriteiten? En 
zijn dat dezelfde als wij als overheid en hoe kunnen we samen optrekken rond 
gemeenschappelijke belangen? Dat is de opgave waar we zeg maar in dat eerste 
kwartaal voor staan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke agenda waar al 
die triple helix partners zeg maar mede-eigenaar van zijn. Dus het is niet alleen een 
overheidsdingetje maar ook een dingetje van de maatschappelijke actoren en de 
economische actoren. Bedrijfsleven, onderwijs, et cetera.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Hier kunt u ook nog meer achtergrondinformatie, 
monitors komen hier ook te staan bijvoorbeeld dus als u het goed wilt volgen kunt u daar
ook kijken naar die link. Dit was eigenlijk het einde en dan hadden we nog desgewenst 
een paar inhoudelijke sheets maar misschien wilt u al veel meer het gesprek met elkaar 
of heeft u nog andere vragen?

De voorzitter: Ik kijk even rond. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik heb toch ook nog een vraag over de verhouding van 
verschillende dingen. Want het is me nu wel, dit laatste plaatje wat u liet zien, dat 
herken ik heel goed uit de bijeenkomst van Smart Delta en zo. Dat is op zich helder. 
Maar we hebben ook nog zoiets als een Regio Deal. Daar houdt Smart Delta zich ook 
mee bezig. Maar daar zitten weer allerlei stukken bij vanavond van onze stukken waar ik 
overigens nauwelijks de weg in kan vinden want dat zijn 135 pagina’s met bijlagen en 
zonder datum en zonder leeswijzer erbij dus dat vind ik niet erg helder. Maar goed, dat 
terzijde. Kunt u daar nog twee zinnen over zeggen wat die Regio Deal in dit verband 
betekent? Is dat weer iets anders, overlapt dat ook een beetje of staat dat ernaast?
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De heer Van Broekhoven: Ja, het grijpt eigenlijk in elkaar. Dus die Regio Deal, die bestaat
uit drie onderdelen, dat heeft u ook kunnen lezen welke dat zijn in die 
raadsinformatiebrief. Sommige delen, daarvan zijn verbijzonderingen zeg maar van het 
economische programma. En eigenlijk versterken die twee agenda’s elkaar. Dus er zitten
ook deels andere partners bij, Gorinchem zit daarbij, dus het is Drechtsteden en 
Gorinchem. Het is deel ook een ander schaalniveau. Dus echt, we moeten continu 
proberen … En dat is ook de puzzel elke keer, om continu die agenda’s met elkaar te 
proberen te matchen en zoveel mogelijk synergie te krijgen tussen die agenda’s. De 
Regio Deal wordt wel gecoördineerd door dezelfde manager als die van Smart Delta. Dus
daar, dat is mooi want die kan dan precies zeg maar al die verbindingen goed leggen.

De heer Van der Meer: Ja. En dat uitvoeringsprogramma waar we nu over spreken.

De heer Van Broekhoven: Smart Delta Drechtsteden.

De heer Van der Meer: Dat gaat echt specifiek over de Drechtsteden.

De heer Van Broekhoven: Ja.

De heer Van der Meer: En dat gaat niet over wat de afzonderlijke gemeentes doen maar 
dat gaat over het gezamenlijke deel daarvan.

De heer Van Broekhoven: Dat gaat over het gezamenlijke deel.

De heer Van der Meer: Oké, dan heb ik dat helder.

De heer Van Broekhoven: Maar de lokale uitvoeringsagenda, kijk, destijds hebben we 
gezegd, die agenda moet bottom-up door de gemeente zelf worden gedragen en 
gevoed. Dus dat betekent dat zeg maar een groot deel van de uitvoering van de 
ambities uit die groeiagenda lokaal plaatsvinden. De woningen die worden gewoon hier 
lokaal in Dordrecht gebouwd natuurlijk. En dat vindt u ook terug, en daarvoor verwijs ik 
ook altijd naar de begroting als het gaat om, wat is nou de lokale component van die 
regionale agenda, dat staat allemaal in onze begroting. Alles wat wij doen, dat moet 
ergens neerslaan in onze begroting. Anders, dat kan niet anders. Dus die lokale 
component en alle investeringsmiddelen zitten natuurlijk ook lokaal. Dus, en dat komt 
ook omdat dat een hele belangrijke reden om zeg maar die hele sturing te veranderen 
was dat u als lokale raad meer aan zet wilde zijn. Meer in positie omdat zeg maar dat 
regionale construct te veel op afstand was. Dat was vaak te ver van mijn bed show. En 
nu zit u veel meer in positie om zeg maar ook te sturen op zeg maar die inhoudelijke 
agenda.

De voorzitter: Mag ik het even samenvatten denk ik. Even, niet wat u heeft gezegd maar 
het doel waarom we hier zitten en dat we even kijken, hebben we voldoende 
beeldvorming gekregen en kunnen we verder? Want waarom we hier zitten, we zitten 
hier eigenlijk met twee doelen. We hebben een raadsinformatie gekregen over de 
voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden. Daar hebben we het net over gehad. 
Zijn daar vragen over of dingen die we wat willen meer de verdiepende informatie over 
hebben, kunnen we dat nu stellen. En ten tweede zitten we hier om beeldvorming te 
voeren over het raadsvoorstel waar drie besluiten gevraagd worden. Ten eerste wordt er 
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een besluit gevraagd om het uitvoeringsprogramma 2023 voor de groeiagenda 
Drechtsteden 2030 vast te stellen. En zoals ik mijnheer Van Broekhoven en mevrouw 
Goutziers net begreep, kunnen wij daar dus input meegeven. Dingen die wij heel erg 
belangrijk vinden kunnen we aan het college meegeven. Ten tweede wordt er gevraagd 
om de jaarlijkse begroting als richtgevend kader te nemen voor de lokale inzet op de 
groeiagenda. En die begroting wordt volgende week in de begrotingsraad besproken. Als
we daar andere dingen in willen, dan zou dat volgende week besproken moeten worden. 
En ten derde wordt er gevraagd om kennis te nemen van de cyclus zoals die net ook 
werd getoond van de groeiagenda voor de monitor zomer 2022. En dan is eigenlijk de 
vraag, hebben we daar allemaal voldoende informatie nu over? Ik zie mijnheer Van der 
Meer naar de microfoon grijpen.

De heer Van der Meer: Nou ja, in uw samenvatting is mij één ding niet helemaal duidelijk
want u heeft het aan de ene kant over het besluit wat gevraagd wordt om die 
uitvoeringsagenda regionaal vast te stellen. En tegelijkertijd heeft u het over het 
meegeven van input die in de actualisering daarvan moet worden meegenomen. Of kan 
worden meegenomen. En dat wringt voor mijn gevoel een beetje met elkaar. Het lijkt mij
dat we … Of we het nu moeten vaststellen en zeggen van, nou ja, het is wat het is. Of we
moeten zeggen van, nou, nee, wij vinden dat een aantal prioriteiten scherper neergezet 
moeten worden en die zien we graag begin volgend jaar terug. Een van beide.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Wellicht inderdaad een verduidelijking. Kijk, het 
programma nu moet natuurlijk vastgesteld worden want dan kan er ook gestart worden 
op 1 januari. En omdat het, nou ja, beleidsarm en tenminste, zoals we net al zeiden, de 
akkoorden zitten er niet in. Tenminste, wellicht zijn er accenten in die meer aandacht 
vergen. Kijk, dan wordt het programma aangescherpt en dat gebeurt dus. Dat rondje 
wordt nu opgehaald in het najaar en dat krijgt u opnieuw in het eerste kwartaal 
voorgelegen. Dus als er dingen veranderen kunt u het opnieuw als een bijstelling zeg 
maar vaststellen. Maar het is wel de bedoeling om het nu te hebben over van, kunnen 
we dit in de raad document vaststellen. Wat eigenlijk een follow up is op het programma 
zoals dat al lag in 2022 om het zo maar eens te zeggen. En als u dus belangrijke dingen 
heeft, kijk, dan noteren wij mee. Ik zie daar ook een wethouders zitten, die zal ook 
natuurlijk goed luisteren. Ik zie hem al ja-knikken. Dus dat … Maar dat proces gaat nog 
lopen. Dit is niet het enige moment. Dus ik hoop dat het zowat helderder is.

De voorzitter: Ik zie ja-geknikt dus dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of dat … Ik zie 
mijnheer Van Dam-Timmers en dadelijk mijnheer Wringer.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, als we het hebben over dat 
uitvoeringsprogramma was ik gewoon nog benieuwd naar een aantal dingen en waar ik 
die hierin zou terug moeten vinden. Als ik denk aan welvaart en ook aan brede welvaart 
waar we het steeds over hebben, dan denk ik aan een aantal dingen. En dan denk ik ook 
vaak aan, ja, wonen, mobiliteit en nog een paar van die andere dingen, de 
energietransitie, dat je je eigen energie een beetje in de buurt kan opwekken. Maar waar
ik dan ook aan denk is heel veel basisvoorzieningen die je in een wijk hebt. Dus dan heb 
je het over de huisarts, dan heb je het over fysiotherapie. En dan vraag ik me af, waar in 
dit verhaal zeg maar zou dat dan aan input ook meegegeven moeten worden? Want als 
je alleen woningen bouwt en een wijk zonder huisartsen vinden mensen het uiteindelijk 
niet prettig. Maar als je aan woningbouw, mensen die zoveel mogelijk woningen willen 
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bouwen vraagt, wat moeten we hier doen, zeggen ze, veel woningen natuurlijk. Waar 
komt dit terug vroeg ik me af?

De heer Van Broekhoven: Kijk, deze groeiagenda is natuurlijk om een extra impuls te 
geven aan zeg maar de ontwikkeling in de brede zin. Op die vier thema’s die onderdeel 
uitmaken van die groeiagenda. Economie, bereikbaarheid, energietransitie en wonen. 
Dat laat onverlet dat lokaal natuurlijk veel integraler beleid wordt gemaakt en gevoerd, 
dan komen er dingen aan de orde die u nu net noemt. Hoe zit het met het 
voorzieningenniveau? Hoe passen al die kleine puzzelstukjes in elkaar om uiteindelijk 
impact te maken voor onze bewoners? En als het gaat om die brede welvaart, die brede 
welvaart is natuurlijk iets abstracts. Er zijn ook verschillende zeg maar rekenmodellen of 
monitormodellen voor. De Rabobank heeft bijvoorbeeld een model ontwikkeld, 
RaboResearch, waarin ze elf indicatoren voor brede welvaart identificeren bijvoorbeeld. 
Maar er zijn ook andere modellen die uitgaan van zeventien indicatoren of noem het 
allemaal maar op. Wat van belang is, is dat we op een gegeven moment met elkaar ook 
een keuze maken op de vraag van, ja, wat gaan we nou eigenlijk meten en hoe zien we 
nou of het vooruitgaat hier met de regio? En niet alleen in bruto regionaal product maar 
ook in termen van leefbaarheid, energie, klimaat, et cetera. Dus meer een bredere 
invliegroute dan we tot nu toe eigenlijk gewend waren. Dus eigenlijk is dat ook een, ja, ik
noem het dan een paradigmashift, een moeilijk woord, een andere manier van denken, 
een andere mindset om te kijken naar onze gezamenlijke inspanningen en de resultaten 
die we daarmee behalen.

De voorzitter: Is daar uw vraag mee beantwoord, mijnheer van Dam-Timmers? Mijnheer 
Wringer, u had ook een vraag.

De heer Wringer: Ja, dank u, voorzitter. Ik begrijp dat jullie budget 4,4 miljoen is, volgend
jaar iets meer. Volgens mij komt er vanuit het Rijk weer opties om weer Regio Deals in te
schrijven. We hadden natuurlijk ingeschreven voor 45 miljoen, 22 miljoen gekregen 
vorige keer. Een lobby naar Brussel kost natuurlijk een hoop geld. Kunnen de ambities 
nog hoger worden gelegd als jullie meer budget hebben?

De voorzitter: Sorry, ik …

De heer Van Broekhoven: Het is natuurlijk altijd welkom maar geld is niet zaligmakend. 
Het gaat natuurlijk ook om, kijk, wat wij net illustreren, zeg maar die synergie in de 
samenwerking tussen die verschillende bubbels zeg maar, tussen overheid en andere 
maatschappelijke partners, die is natuurlijk even zo belangrijk. En, nou, die Regio Deal is 
eigenlijk zeg maar ingestoken om dat te bevorderen, dat te stimuleren, die 
samenwerking. En ja, maar ik vind het dan wat lastig om te concluderen van, nou, als we
20 miljoen erin stoppen, dan gaat het vanzelf beter. Meestal is dat ook niet zo. Maar ja, 
het helpt wel natuurlijk.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Misschien inderdaad in aanvulling daarop, en dan pak ik 
gelijk de vorige vraag mee. Kijk, in die onderdelen zit natuurlijk niet alleen van, nou, we 
willen bijvoorbeeld meer banen of zo. Waar we ook kijken is bijvoorbeeld, ja, hoe zit het 
met kwetsbare, nou ja, personen om het zo maar eens te zeggen. Ook zeker als je 
bijvoorbeeld zo’n onderwerp als energie hebt, ja, dan is dat ook wel echt een belangrijk 
thema. En als je dan kijkt van, kijk, geld kan natuurlijk dingen maken maar je moet 
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natuurlijk ook de personen, handen hebben om het allemaal uit te voeren. We horen ook 
natuurlijk genoeg van, ja, zonnepanelen, is er nog deskundigheid genoeg en mensen 
genoeg om het te leggen? Dus aan de ene kant heb je je doelen en als je daar niet zelf 
voldoende geld voor hebt is het heel fijn dat we via het Rijk natuurlijk geld extra kunnen 
krijgen. Maar het zal ook te maken moeten hebben van, wat is behapbaar en passen de 
dingen die we willen ook met alles wat we willen, in alle ambities? Maar, dus ja, er zal 
zeker gekeken worden van, kunnen we misschien weer met een volgende deal meedoen 
en kunnen we dat ook goed laden dat programma? En dat is eigenlijk wat jij bedoelde 
met die agenda. Dus misschien is dat een antwoord op uw vraag en meteen gelijk een 
beetje de vorige vraag meegenomen.

De voorzitter: En we hebben nog twee vragen. En ik kijk even rond, we zitten richting 
einde van de tijd. Zijn dat de enige twee vragen voordat we gaan concluderen of dat we 
voldoende informatie hebben gekregen? Mijnheer Van der Meer, u was de eerste.

De heer Van der Meer: Ja, we hebben zeker voldoende … Wij hebben voldoende 
informatie gekregen. De vraag is wel, maar dat is een vraag aan u, voorzitter, is het de 
bedoeling om nu eventueel punten mee te geven? Ik bedoel, als ik naar het 
uitvoeringsprogramma kijk en naar bijvoorbeeld ons coalitieakkoord en naar onze 
begroting, dan zie ik op al die vier terreinen punten om het uitvoeringsprogramma aan 
te scherpen. Is dat nu het moment om dat naar voren te brengen of wil u dat liever op 
een ander moment?

De voorzitter: Volgens mij hebben de heer Van Broekhoven en mevrouw Goutziers 
gezegd om dat, dat we dat nu mee kunnen geven. En als dat nu niet lukt, dat dat 
schriftelijk, klopt dat?

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Nou ja, ik weet het niet. Dit is een beeldvormende sessie 
toch, dus mogelijk gaat u nog een oordeelsvormend in het gesprek met elkaar. Maar …

De voorzitter: Dat is de volgende vraag.

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Ja. Maar het punt is natuurlijk van, kijk, we horen 
natuurlijk wel graag van, zitten we hiermee al op de goede weg of niet? En, nou ja, dus 
kijk, want wij zijn natuurlijk niet in die zin op dit moment hier voor de politieke vragen 
om het zo maar eens te zeggen. Dus wij zijn vooral ook nu voor de toelichting en de 
uitleg. Dus ik wil ook graag kijken van, kunnen we u daarin ondersteunen? We hadden 
eventueel nog een paar sheets met wat extra inhoudelijke informatie. Hebben we geen 
tijd meer voor maar kan ook allemaal meegestuurd worden. Maar weet u, dus ja, als u 
nog wat nodig heeft voor de oordeelsvorming, hetzij nu of hetzij schriftelijk, ja, dan is dat
natuurlijk … U had het zeker ook over die Regio Deal. Ja, er zit daar ook een collega op 
de tribune die daar meer van af weet. Dus wat dat betreft, bent u gesteld of niet? Dat is 
eigenlijk de vraag.

De voorzitter: We gaan hem even parkeren totdat we de laatste vraag gehad hebben en 
dan beoordelen.

De heer …: Dank u wel, voorzitter. Ja, een beetje in navolging op de heer Wringer en de 
heer Van der Meer. Ik heb ook de, moet ik goed zeggen, de voortgangsrapportage van 
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de Regio Deal met veel plezier bekeken. Wat ik me afvroeg ook richting de komende tijd 
en richting kwartaal één van komend jaar, wat zijn nou wat u betreft de ambities waar de
aandacht op moeten liggen? Waar u wellicht zorgen over heeft op de voortgang 
daarvan? Dus waar moet … Waar zegt u nou van, daar zou je echt even goed naar 
moeten kijken van daar lopen we nu achter of daar lopen we niet in pas met de ambities 
die gesteld zijn?

De heer Van Broekhoven: Ja, kijk, wij zijn niet de inhoudelijke dossiereigenaars natuurlijk 
van al die thema’s. Niek, kan jij daar misschien wat op reflecteren of …

Mevrouw Goutziers-Leidekker: Misschien, of terwijl Niek naar voren loopt. Kom maar 
inderdaad want jij bent echt een opgavemanager. Wat wij bijvoorbeeld gezien hebben, 
en als ik kijk naar wat onderwerpen, kwaliteit van wonen bijvoorbeeld. Ik had even voor 
mezelf genoteerd want ik dacht, die vraag komt wellicht. Het bouwen nabij hoogwaardig 
openbaar vervoer, van kwantiteit naar kwaliteit van banen, dat zijn wel echt accenten 
die ik terugzie in ons politiek akkoord waar u denk ik wel meer accent op wilt geven. 
Maar goed, hier staat een van de opgavemanagers, ik geef hem graag het woord.

De heer De Wit: Nou, deze had ik niet verwacht overigens maar mijn naam is Niek De 
Wit, opgavemanager economie, lokaal dus maar ook in de verbinding naar de regio. In 
het voorjaar heb ik mijzelf overigens destijds ook al voorgesteld voor u volgens mij. Even
over de Regio Deal. De financiering, en dan gaat het over de 20 miljoen ongeveer, is tot 
en met volgend jaar nog geregeld. Wij hebben dat weggezet over drie pijlers, 
oeverontwikkeling, human capital inzet, innovatiebevordering. Veel van die middelen zijn
weggezet en de resultaten moeten zeg maar ook volgend jaar echt wel loskomen. Dus ik 
denk dat eigenlijk heel concreet als antwoord op uw vraag. We zouden er goed aan doen
om volgend jaar zeg maar of begin volgend jaar eens even de thermometer erin te 
steken van, nou, wat hebben we nu echt bereikt, waar hebben we nog net een extra zet 
nodig? Ja, en ook te zorgen dus dat de middelen weer niet terug moeten naar het Rijk. 
Dus daar doen we alles aan op dit moment. En ik kan u ook wel verklappen, er zitten 
echt wel mooie resultaten aan te komen. U zag overigens wel in de evaluatie dat met 
name op innovatie, maar dat vraagt ook echt een langjarige aanpak, dat soms de output 
en de outcome even wat langer op zich laten wachten. Maar de structuur is daar nu, de 
verbinding naar het bedrijfsleven staat, de verbinding naar het onderwijs staat, ook naar 
het hoger onderwijs, naar careerboost. Nou, allemaal dat soort termen die u terug zag 
komen. Dus ja, ik denk dat u een terechte vraag heeft van, joh, waar staan we, welke 
resultaten mogen we verwachten en waar moeten we nog wat extra inzet op plegen? 
Maar ik denk dat het erg goed zou zijn, maar dan praat ik misschien een beetje voor mijn
beurt en is het meer aan het bestuur om dat te zeggen, om begin volgend jaar toch wel 
even die thermometer met u erin te steken. En, nou, eens even te kijken inderdaad, 
waar we een extra fors in moeten gaan brengen. Maar we doen er alles aan en er komen
nog zeker een aantal grote maar mooie resultaten uw kant op. Ja, en daarbij moet ik ook 
even benoemen zeg maar, heel veel dingen staan echt wel in de verbinding ook naar het
Dordtse. Die campusontwikkeling waar heel veel zaken samenkomen rond 
ondernemerschap, innovatiebevordering. Ja, dus dat is heel stevig met elkaar 
verbonden. Dus ook dat soort middelen ook vanuit de Regio Deal, als je het zou 
kapitaliseren, zou je kunnen zeggen, nou, 8 miljoen wordt echt wel weggezet in 
Dordrecht, ook op de oevers. Dolderman, voor de helft ook gefinancierd vanuit de Regio 
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Deal. Peute zijn we natuurlijk ook druk mee bezig. Dus dat landt ook echt wel hier. En dat
maakt ook wel echt die kracht zeg maar van die samenwerking. En een aantal thema’s, 
misschien ook nog een van die eerdere vragen naar aanleiding van de aftrap zeg maar 
van de heer Van Broekhoven. Een aantal van die thema’s die we hier hebben zijn ook per
saldo natuurlijk altijd regionaal. We hebben geen lokale arbeidsmarkt. Dat is altijd 
minimaal de schaal van een regio als Drechtsteden. Innovatiebevordering op een aantal 
thema’s, die heeft u terug kunnen zien, rond smart ‘…’, rond duurzame waterbouw, et 
cetera, et cetera. Ja, daar heb je gewoon regionaal bedrijfsleven met elkaar nodig. Dan is
Dordrecht an sich al te klein. Dan heb je eigenlijk heel Zuid-Holland voor nodig. Nou ja, 
dus dat zijn even van die zaken die we volgens mij begin volgend jaar even terug 
moeten laten komen.

De heer Van Broekhoven: ‘…’ in elkaar grijpen. Dus lokaal, regionaal, regulier, al die 
schalen.

De heer De Wit: Misschien ook nog even een andere opmerking want u gaf ook aan, ja, 
hoe verhoudt die Regio Deal zich ten opzichte van die Agenda 2030 of 2040? Nou, ik zie 
altijd de Regio Deal zeg maar ook gewoon als een instrument, een extra pot met geld om
die mooie ambities die we al hadden, om die gewoon eens even een extra versterking te 
geven. Dus er is geen tweede agenda ertegenaan, nee, het is een extra middel om juist 
te versterken.

De voorzitter: Oké, dat was mooie waardevolle informatie. Dan komen we nog even 
terug bij onze startvraag ook die mijnheer Van der Meer even stelde. En het is ook even 
een beetje een dilemma, we zitten een beetje, en ik hoop dat ik even wat mensen aan 
kan kijken. Volgens mij zeiden … Werd er net in de presentatie gezegd, in Q1 komt er 
een vernieuwde versie van het uitvoeringsprogramma omdat nu het huidige 
uitvoeringsprogramma beleidsarm of is gedaan. Als ik dan even terugdenk aan dat 
proces voor u als wat u zegt, in Q1 komt er een nieuw uitvoeringsprogramma, daarvan 
was volgens mij ook de suggestie van, nou, daarvoor kunt u input leveren. Niet voor het 
uitvoeringsprogramma wat nu vastgesteld gaat worden maar voor het 
uitvoeringsprogramma wat in Q1 vernieuwd gaat worden. Ik weet niet wanneer daar het 
proces voor is, of dat we daar dan alsnog een sessie …

De heer Van Broekhoven: Ja, en die aanscherping vindt overigens plaats op basis van de 
politieke akkoorden. Dus daar is natuurlijk al die prioritering voor een groot deel 
gebeurd. Dus dat is een belangrijk element daarin.

De voorzitter: Laten we het eigenlijk zo stellen denk ik, ik denk laten we het praktisch 
maken. We kunnen twee dingen doen als raad zijne, want wij mogen eigenlijk besluiten 
wat we doen. Toch? We kunnen twee dingen doen, of we zeggen, wij geven nu aan wat 
wij nog belangrijk vinden dat er meegenomen wordt, of wij vragen aan de wethouder om
in januari of februari nog even een sessie te hebben waarbij we kijken of dat die 
verdieping die wij willen er in dat uitvoeringsprogramma zitten naar aanleiding van de 
politieke akkoorden. Ik kijk ook de wethouder even aan maar hij kijkt heel donker.

De heer Van der Linden: Dat valt reuze mee. Ja, ik denk dat dat een goede vraag is. Kijk, 
we hebben deze … We hebben net vandaag weer regiosessies gehad van een paar 
themagroepen. Dus we zijn eigenlijk net in de opstartfase van die regio-overleggen. Ik 
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weet nu niet precies hoe het proces werd uitgelijnd maar het lijkt me wel dat u in de 
gelegenheid moet zijn op enig moment iets te vinden van wat zich aan 
uitvoeringsplannen aandient. En zoals gezegd, die zijn heel erg gebaseerd op de lokale 
hoofdlijnakkoorden of coalitieakkoorden, dus daar gaat nooit een echte verrassing in 
zitten want dat zou raar zijn. Bovendien hebben we een heel goede set van 
programma’s. Maar ergens moeten jullie hem kunnen bespreken met elkaar en ook een 
aanscherping op kunnen vinden. Dus misschien dat ik hem als technische vraag mee 
mag nemen van, wanneer zou de Dordtse raad in de gelegenheid zijn om iets aan te 
geven op ofwel een ontwerp ofwel voordat het er ligt de uitvoeringsplannen. Dat lijkt mij 
een technische vraag die we gaan beantwoorden en dan kunt u beslissen wanneer u er 
een gesprek over wil hebben. Zou dat hem zijn?

De voorzitter: Dan kijk ik de griffie even aan want ik denk dat het een hele mooie 
oplossing is.

De heer Van Broekhoven: Maar als ik nog even mag aanvullen. Kijk, het is wel zaak dat 
dat uitvoeringsprogramma zoals het er nu ligt formeel juridisch wel vastgesteld wordt.

De heer Van der Linden: Ja.

De voorzitter: Ja. Dus daarom ging ik nu verder. Vandaar dat we net ook de drie 
besluiten hebben gedaan. En dan ga ik het toch een beetje kort houden want de 
volgende vergadering staat alweer voor de deur. Mijnheer Roggekamp. 

De heer Roggekamp: Ja, ik kan het heel kort houden. Ik heb sowieso hele grote moeite 
om iets vast te stellen en te weten dat ik het over twee maanden overnieuw mag doen 
omdat die dan veranderd is. Terwijl ik hem voor een jaar of zo vaststel. Dus ik zou er dan
wel een clausule bij willen hebben dat we het voor misschien twee maanden of zoiets 
vaststellen dat daarna ook de druk er is dat we de nieuwe input hebben en dat we daar 
goed over kunnen praten.

De voorzitter: Maar volgens mij is ook toegezegd dat er in Q1 dus een nieuw 
uitvoeringsprogramma 2023 vastgesteld wordt.

De heer Roggekamp: Dus wil ik dan wat we nu vaststellen tot uiterlijk Q1 vaststellen, dat
we daar niet overheen gaan en dat er dan in ieder geval een nieuw voorstel moet liggen.

De voorzitter: Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank u, voorzitter. Als we het nu vaststellen, stellen we 2022 vast. 
En dan hoeven we ook geen oordeelsvormende vergadering meer te hebben over dit 
stuk. En dan beginnen we gewoon eerste kwartaal van 2023 met een beeldvormend, 
oordeelsvormend, besluitvormend denk ik.

De voorzitter: Ik kijk even de tafel rond voor dit voorstel. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, het lijkt mij gehoord wat er allemaal gezegd is prima om het 
beleidsarme programma vast te stellen en daarmee aan de gang te gaan. En een 
moment te recreëren, kan me niet schelen hoe dat precies gebeurt, waarop wij aan in 
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elk geval ons eigen college punten mee kunnen geven voor verdere invulling. We 
hebben wel een coalitieakkoord maar dat is een akkoord op hoofdlijnen. De vraag van, 
wat moet dan, hoe moet dat ingevuld worden en waar, en hoe komt de regio in beeld is 
een vraag die nog beantwoord moet worden.

De voorzitter: Oké. Dan ga ik u heel even afkappen want mijnheer Van Dam-Timmers wil 
nog iets zeggen en dan gaan we tot besluitvorming.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, heel even aanvullend daarop, ik denk
inderdaad wat de heer Van der Meer voorstelt, dat dat een goed idee is. Wat mij betreft 
hoeft dat niet altijd beeldvormend en besluitvormend, et cetera, omdat we de 
vergaderagenda dan heel erg vullen met heel veel sessies terwijl veel mensen natuurlijk 
al wel hun input weten. Dus dat kan ook een schriftelijk moment zijn dat je zegt, hé, dit 
wil ik meegeven. En ik vind dat wel belangrijk dat we dat doen meer dan alleen het 
coalitieakkoord omdat er natuurlijk ook niet coalitiepartijen zijn. Nou goed, toevallig geldt
dat niet voor mijzelf maar ik vind dat die partijen ook de gelegenheid moeten hebben om
die input te leveren.

De voorzitter: Oké. Dan ga ik het … Kijk, want de nieuwe vergaderklanten staan al voor 
de deur. Volgens mij kunnen we dan zo concluderen dat dit raadsvoorstel door kan naar 
de raad als hamerstuk en dat wij in het eerste kwartaal 2023 het vernieuwde 
uitvoeringsprogramma opnieuw in de commissie brengen. Ja? O, en nog … O, even 
wachten, even wachten, mijnheer Van der Meer, heel even wachten.

Mevrouw Vermeulen: De voortgangsrapportage Regio Deal, die staat er ter informatie 
bij.

De voorzitter: Ja, die staat er ter informatie bij. Dus dat is de vraag, kunnen … Daar 
hebben we voldoende informatie over en die raadsinformatiebrief gaat gewoon zo door. 
Dan heel, heel kort want ik ga hem nu echt afsluiten.

De heer Van der Meer: Ja, aansluitend bij wat Van Dam-Timmers zegt, ik denk dat dat 
wel van belang is, en dat kan in de eerste instantie schriftelijk, dat mensen gewoon hun 
input meegeven. Ik zou wel willen vragen om dat uit te wisselen zodat je ook elkaars 
punten kunt ondersteunen, dat het een beetje collectief is.

De voorzitter: De griffie gaat dat organiseren. Heel fijn. Dank u wel. Vooral onze 
insprekers, mijnheer Van Broekhoven, mevrouw Goutziers, dank u wel.

6.  Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke 
     Kwaliteit Dordrecht - Raadsvoorstel

Aanwezig:

Dhr. Cobben (FvD)
Dhr. Droog (CU/SGP)
Dhr. De Feijter (CU/SGP)
Dhr. Gündogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
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Dhr. Portier (SP)
Dhr. Roggekamp (Gewoon Dordt)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-Den Hartog (Beter Voor Dordt)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)
Dhr. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren)
Dhr. Van der Meer (GroenLinks)

Portefeuillehouders: wethouder M. Burggraaf

De voorzitter: Welkom. Ik ga gewoon … Ja, nou, vond ik wel gezellig. Ik ga gewoon 
beginnen. Ja, anders wordt het wel heel erg laat. Ja, mag ik? Ik ga gewoon het woord 
eisen. Er wordt nog even gezocht naar een wethouder voor de vragen. Maar ik ga ten 
eerste iedereen welkom heten. Nou, sst, ik heb het woord. Nou, welkom allemaal, thuis, 
op de tribune en gasten. Ik ga eerst beginnen dadelijk met een voorstelrondje, dat lijkt 
mij handig voordat ik de doel ga beginnen. Ik ga weer links van mij beginnen, mevrouw.

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

De heer Van Dam-Timmers: Jan Van Dam-Timmers, CDA Dordrecht.

De heer Venderbos-Lambinon: Cees Venderbos, Partij voor de Dieren.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter Voor Dordt.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

De heer Roggekamp: Erik-Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke Van der Meer, GroenLinks.

De heer Gündogdu: Aydin Gündogdu, Op Ons Eiland.

De heer Droog: Andre Droog, ChristenUnie-SGP.

De heer De Feijter: Bart De Feijter, ChristenUnie-SGP.

De voorzitter: Welkom allemaal. Mooi dat we er nog in groten getale zijn op dit tijdstip. 
Wij hebben nu een oordeelsvormende sessie en de aanleiding is dat we op 20 september
al gesproken hebben over de positionering van de adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Ik ga het toch even rustig aan doen dankzij het late tijdstip. Deze 
adviescommissie adviseert het college bij het aanvragen van omgevingsvergunningen 
voor andere activiteiten dan rijksmonumenten, over nieuw beleid dat ziet op de fysieke 
leefomgeving. Zo. De commissie heeft eerder besloten het raadsvoorstel wat nu ter 
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bespreking ligt ter politieke bespreking te agenderen waarbij we ingaan op de 
verankering van groenblauwe deskundigheid in samenstelling van de commissie en de 
beoordeling van binding met Dordrecht van de leden van de adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. En ik weet niet of dat iemand wil aftrappen of dat … Mijnheer 
Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. Dordtse VVD heeft natuurlijk naar dit 
voorstel gekeken en het belangrijkste aan de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, de 
nieuwe welstandscommissie om het zo maar te zeggen, is dat die kijkt naar de integrale 
en totale inpassing van projecten in de omgeving. Het is immers geen losstaand, elk 
object is immers geen losstaand object, moet in de samenhang van de omgeving worden
bekeken. Wat ons betreft starten we met een soepele overgang vanuit de huidige 
situatie en het toevoegen van een adviseur groenblauw is voor ons geen must. Laten we 
maar gaan starten en dan zien wat er nodig is. Er zijn nu immers ook geen groenblauwe 
…

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, als ik daar gelijk op mag reageren?

De voorzitter: Ik wou eigenlijk net gaan voorstellen om de eerste termijn geen 
interrupties te doen om, staat hier, maar laten we het maar even doen.

De heer Schalken-den Hartog: O, maar dat heeft u inderdaad niet gedaan dus vandaar.

De voorzitter: Nee precies, ik ben te laat.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, de heer Kuhlmann van de VVD geeft aan maar gewoon 
zo starten en niet die extra aandacht voor groenblauw zeg maar ook gelijk te faciliteren 
in die nieuwe commissie. Maar wij vanuit Beter Voor Dordt juist denken, juist ook omdat 
je gaat kijken naar de omgeving en de kwaliteit van die openbare ruimte en dat groen en
dat blauw ook mee wil nemen, om juist wel dat toe te voegen aan die nieuwe 
organisatie.

De voorzitter: Ja, wat was uw vraag, mijnheer Schalken?

De heer Schalken-den Hartog: Nou, omdat mijnheer Kuhlmann van de VVD aangeeft dat 
die nieuwe commissie juist ook gaat kijken niet naar alleen de objecten maar juist ook 
die omgeving, zou het dus juist een argument zijn om die extra expertise wel gelijk vanaf
de start toe te voegen.

De voorzitter: Oké, ik denk …

De heer Schalken-den Hartog: Waarom vindt u dat …

De voorzitter: O, kijk.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, waarom vindt de Dordtse VVD dat niet belangrijk 
terwijl u aan de voorkant wel zegt dat niet alleen naar de objecten gekeken moet 
worden?
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De heer Kuhlmann: Dat zal ik u vertellen. Kijk, wat ons betreft moet je op de juiste 
volgorde dingen bekijken. En is de gemeenteraad steeds aan zet om de regels te stellen,
wat kan er wel en niet in onze stad? Wij stellen de kaders en vervolgens, gelukkig 
hoeven wij niet ieder project daarop te beoordelen, daar hebben we die commissie voor. 
Nu de welstandscommissie, straks die adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Maar die 
doen dat aan de hand van onze kaders. Het punt is dat we op het moment, dat er nu 
geen kaders zijn voor die groenblauwe zaken om daarop te toetsen. En als je daar 
iemand neerzet zonder dat je de kaders meegeeft waarop hij of zij moet gaan toetsen, 
dan lopen we het risico dat dat heel willekeurig wordt. Daar hebben we nu ervaringen 
mee met de huidige welstandscommissie.

De heer Van der Meer: Voorzitter?

De voorzitter: Ja. Ho, wacht even, er werd … Wie begint er nu te praten? Vroeg u net ook
voorzitter, volgens mij was dat in … O, oké, mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, als we mogen interrumperen wil ik graag een interruptie 
plegen.

De voorzitter: Ik ga het alleen even bij deze ‘…’. Dan moet je niet zo hard je mond … Nee
hoor. 

De heer Van der Meer: Die heeft het ook het …

De voorzitter: En daarna ga ik even iedereen de ruimte geven om in eerste termijn zijn 
betoog te houden en dan kunnen we in tweede termijn het debat voeren.

De heer Van der Meer: Ja, ik vroeg me af of de heer Kuhlmann kennis heeft genomen van
de omgevingsvisie en van de groenblauwe plannen van de gemeente Dordrecht? Waarin 
toch een aantal duidelijke richtlijnen staan voor hoe wij met onze omgeving willen 
omgaan.

De heer Kuhlmann: Kijk, er zit een verschil, voorzitter, denk ik tussen deze veel bredere 
richtlijnen waar de heer Van der Meer aan refereert, en de heel exacte zaken die we nu 
in die welstandsregels hebben. Hoe groot een serre mag zijn, allerlei hele precieze 
regels. En dat maakt ook dat die doorgaans, als die commissie nu een plan beoordeelt, 
dat je niet aan de leeuwen bent overgeleverd maar dat die zaken beoordelen aan de 
hand van de regels die wij als raad hebben gesteld. Wat wij ons afvragen, wanneer je die
kaders nog niet zo precies hebt voor dat groenblauw verhaal, is wat dan een expert 
toevoegt op dit moment in die commissie? Daar mag u natuurlijk anders over denken 
maar dat is een beetje hoe wij ertegenaan kijken. En ik ben blij dat we die vraag hebben 
gehad zodat we het een beetje hebben kunnen toelichten. Want nog een rol toevoegen 
aan de commissie geeft alleen maar meer regeldruk op diverse projecten met hogere 
kosten en uitstel tot gevolg. En dat lijkt me niet wat we nodig hebben in deze stad met 
de ambities die we voor elkaar willen krijgen. Dan wat betreft de binding met Dordrecht 
en wat andere vragen die voor vandaag stonden. Wij willen graag dat er experts zitten in
zo’n adviescommissie die de omgeving kennen, die bekend zijn met onze stad. En de 
kaders die wij als raad meegeven, duidelijk en eenduidig toepassen. Geen willekeur. Dat 
vraagt soms maatwerk, daar moet natuurlijk ook ruimte voor zijn. Dan is het belangrijk 
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dat mensen de omgeving en de cultuur van de stad goed kennen. Toch, en dat is een 
belangrijk verschil met de rol die wij hebben, hebben de leden van die adviescommissie 
geen vertegenwoordigende rol. En daarmee is een komst uit Dordrecht, inwonerschap, of
dat iemand bij wijze van spreken al tien generaties lang al hier een band heeft met de 
stad, voor ons geen must.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Van Dam-Timmers: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mijnheer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Dank voor het woord. Daar wil ik toch heel even op ingaan. 
Ik hoor mijnheer Kuhlmann iets interessants zeggen dat het voor de VVD geen must is 
dat iemand een Dordtse binding heeft. Hoor ik daarin dat het wel een pre is?

De heer Kuhlmann: Bij gelijke geschiktheid is het natuurlijk heel goed om iemand te 
hebben die zeg maar, hoe meer binding je met de stad kun je hebben als je hier woont. 
Maar om het maar even heel plat te zeggen, liever een deskundige die misschien even 
een paar kilometer verderop woont maar precies goed aanvoelt wat er hier nodig is, dan 
dat we die ene zeurpiet die toevallig hier in Dordrecht woont in zo’n commissie zetten.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga dan toch even vragen, terwijl ik het net niet gedaan heb,
om qua tijd even ieder oordeelsvorming af te wachten en dat we daarna interruptie 
doen. Geen interrupties maar na het einde van het oordeel kunt u vragen stellen. Wie 
mag ik het woord geven? De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. In de beeldvormende sessie hebben wij al 
aangegeven dat het moment van kracht worden van de Omgevingswet eigenlijk een heel
geschikt moment is om op een wat andere manier met de beoordeling en de advisering 
over ruimtelijke ordening en gebouwen om te gaan. En dus een geschikt moment om de 
taakstelling en ook de samenstelling van de commissie aan te passen. Wij pleiten er dus 
juist wel voor om die groenblauwe deskundigheid in de commissie op te nemen. En ook 
de advisering over ruimtelijke kwaliteit meteen als taakstelling wat uit te breiden, 
namelijk het gaat om adviezen dus er wordt niks mee verplicht wat zo’n commissie 
adviseert. Maar wel om mee te denken over hoe allerlei projecten en ontwikkelingen 
passen binnen de ruimtelijke en groenblauwe plannen die we hebben. In de 
beeldvormende sessie is in dat verband ook gevraagd om voor- en nadelen en 
ervaringen met het opnemen van een stadsarchitect in de commissie op een rijtje te 
zetten. Ik weet niet of daar inmiddels iets mee gedaan is maar dat lijkt mij iets wat in elk 
geval nu of op een later moment nog eens ter discussie moet komen in relatie tot de 
samenstelling van die commissie. Tenslotte, in de voorgestelde verordening lijkt de 
commissie naast allerlei reglementair verplichte adviezen voorlopig aan de slag te gaan 
met expliciet door het college gevraagde adviezen. En ik zou daar een vraag over willen 
stellen aan de wethouder, waarom niet wat meer ruimte wordt gegeven voor 
ongevraagde advisering door deze adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit? Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen voor de heer Van der Meer? Nee, u wilt graag …
Ik kijk even rond. Nee. Mijnheer Den Schalken, Den Hartog, mag … Ik zeg altijd Den 
Schalken. Schalken - Den Hartog, mag ik u het woord geven.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, dank u wel, voorzitter. Kort namens Beter Voor Dordt, 
het mag waarschijnlijk wel duidelijk zijn dat Beter Voor Dordt het wel belangrijk vindt, net
als wat GroenLinks aangeeft, dat daar dus wel ook die expliciete deskundigheid met 
betrekking tot groen en blauw wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen commissie. En 
daarnaast, de heer Kuhlmann gaf al aan over of iemand nu per se uit Dordt moet komen 
of niet. Maar wat Beter Voor Dordt betreft is een aantoonbare affiniteit en bekendheid 
met de stad wel van belang om ook de goede afwegingen te maken.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zag mijnheer Gündogdu, u had een vraag.

De heer Gündogdu: Ja, Gündogdu. Voorzitter, dank u wel. Aansluitend op wat mijn 
collega’s hebben aangegeven, adviseur groenblauw …

De voorzitter: Mag ik heel even, want u gaat aan uw oordeel, ik weet niet of de heer 
Portier een vraag had aan de heer Schalken?

De heer Gündogdu: O, nee, ik heb geen interruptie.

De voorzitter: Ik dacht het. Gaat uw gang. Mijnheer Portier ook niet.

De heer Gündogdu: Nou, nee. Voorzitter, zeg maar het aanvullen van de commissie met 
een adviseur groenblauw, dat zien wij zeker als een verrijking van deze 
adviescommissie. Voorzitter, er is zojuist even een discussie gevoerd van, joh, wat is nou
pré of wat is nou een keiharde eis? Waar wij regelmatig zeg maar, en vooral de 
afgelopen tijd wat mopperingen in de stad hebben gehoord rondom de advisering van 
deze commissie. Dan hebben we het even over de muur van ons mooie museum. Dat gaf
heel veel weerstand in de samenleving, in de Dordtse samenleving. Ons oproep daarbij 
is, wie er in de commissie zit, dat is niet aan mij of niet aan ons maar wel dat zeg maar 
alle afwegingen wel enerzijds vanuit de professie van die mensen en anderzijds ook wel 
het gevoel en de banden in de stad, dat dat wel enorm belangrijk is, is gebleken, en nog 
verder zal zijn. Want we hebben inmiddels vastgesteld dat we enorm veel ambities 
hebben. Dus de advisering van de welstandscommissie zal steeds meer aan de orde 
komen. En wat ons betreft, dus vinden wij heel belangrijk dat die adviezen van de 
commissie wel heel goed gefundeerd richting de stad worden gecommuniceerd en op 
welke wijze zij tot een afweging zijn gekomen of een advies. Dus dat is wat wij concreet 
willen meegeven.

De voorzitter: Dank u wel, de heer Gündogdu. Volgens mij zijn er geen vragen over. 
Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik zal het kort houden, voorzitter. Om te beginnen even over de 
binding met Dordrecht. En de heer Gündogdu noemde net al even het geval van de muur
rond het museum die wel afgebroken mocht worden. En daaruit blijkt dat hoewel ook wij 
als SP erkennen en willen benadrukken dat expertise, kennis van architectuur, van 
historie, dat dat belangrijk is. Dat ook, ja, gezond verstand, binding vanuit Dordrecht, 
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zeg maar even tegenover de theoretische kennis van de deskundigen, wat praktisch 
verstand vanuit de arbeidersklasse een mooi tegenwicht kan zijn. Dus vaak in een 
verordening staat van, nou, we willen maximaal één zeg maar vertegenwoordiger vanuit 
de samenleving, zouden wij daar eigenlijk minimaal twee van willen maken. En voor de 
rest kunnen we ons ook vinden in dat de blauwgroene deskundigheid, misschien kan 
daar een ander woord voor bedacht worden, dat dat ook vertegenwoordigd mag zijn. En 
dat is wat ons betreft wat wij ervan vinden.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Roggekamp, u heeft ook uw oordeel.

De heer Roggekamp: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het zal niemand verbazen dat 
Gewoon Dordt altijd heeft gezegd dat we van de willekeur van de welstandscommissie af
zouden willen. Deze overgang naar de nieuwe groep zien we ook heel positief omdat er 
heel duidelijk is gesteld dat wij als raad per gebied goed kunnen aangeven wat er wel of 
niet mag. Dus ook op gebied van groenblauw. Die aandacht voor groenblauw moet er 
dus wel zijn maar die moeten wij neerzetten. Daarom denken we niet dat het nodig is om
in die groep die expertise te hebben omdat je daarmee weer die willekeur, ja, gaat 
bevorderen. Dus wij zijn meer op de lijn van wat mijnheer Kuhlmann had, hij hoeft er niet
in en wij moeten meer als raad de regels zetten wat er per gebied mag gebeuren. En dan
hebben we meteen de binding met de stad want dat zijn wij.

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik heb toch wel één vraag aan de heer Roggekamp. Want kijk, als we 
volledig objectieve criteria vast zouden kunnen stellen om de willekeur uit te sluiten, ja, 
dan hadden we de hele commissie natuurlijk niet nodig gehad. Je wil juist een commissie
omdat je niet alles in regels vast kan leggen. Nou, per definitie betekent dat een zekere 
mate van willekeur. Of ziet de heer Roggekamp dat anders?

De voorzitter: Mijnheer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Nou, heel het idee van een Omgevingswet is dat er veel minder 
willekeur is en dat veel duidelijker is wat iemand mag. En alleen op de lijnen waar er dus 
twijfel zou kunnen zijn, waar wij ons werk niet goed hebben gedaan om het niet goed te 
beschrijven, dan gaat zo’n commissie zeggen, we willen het op zo’n manier uitleggen. 
Dus ja, je komt niet van de willekeur af maar je kan wel heel erg minimaliseren en dat 
ligt aan ons.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meer, u had ook een vraag.

De heer Van der Meer: Ja, een interruptie op de veronderstelling dat de Omgevingswet 
veel meer regels stelt. De intentie van de Omgevingswet is juist om meer flexibiliteit en 
meer maatwerk mogelijk te maken. Dat betekent dat er per project, per ontwikkeling 
ruimte is voor allerlei discussie. Participatie is één kant daarvan, iedereen moet kunnen 
meepraten. De rol van de raad als kadersteller is er ook één, omgevingsvisie. En de 
derde is deskundige advisering, waarom niet gewoon alle drie die elementen 
meegenomen?
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De voorzitter: Volgens mij, hij werkt niet goed. Of mijn arm is niet te lang. Nou, was dat 
meer een interruptie, geen vraag. Dus dat …

De heer Van der Meer: Nou ja, wij beëindigen …

De voorzitter: O, u gaat toch een vraag stellen.

De heer Van der Meer: … met een vraagteken waarom niet ‘…’.

De voorzitter: Wil er nog iemand een oordeel? Ik zie daar drie vingers. Mijnheer Van 
Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dat niet 
heel vaak heb maar mijnheer Portier die haalde toch wel een beetje de woorden uit mijn 
mond als het gaat om binding. Ook het CDA Dordrecht heeft dat een aantal keer 
benadrukt. En de reden daar toch is voor dat natuurlijk expertise van belang is, dat 
hebben we natuurlijk ook in Dordrecht. Maar daarnaast is gewoon kennis van, nou ja, 
gewoon de Dordtenaar en de niet-academische Dordtenaar denk ik van groot belang. 
Dat je daar ook je in kan verplaatsen en dat invoelbaar ook is. En, ja, daarom vinden we 
die binding juist wel belangrijk en dat, ik vind het goed om te zien dat dat in ieder geval 
ook wat steun geniet bij een heel aantal andere partijen. Als we het hebben over de 
groenblauwe deskundigheid denk ik dat onze ambities op dat vlak ook heel helder zijn. 
En als je die ambities zo hebt, zoals ook mijnheer Van der Meer eigenlijk goed uitlegt, 
dan denk ik, ja, dan moet je ook de daad bij het woord voegen en dat dan toevoegen. Tot
zover.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Cobben.

De heer Cobben: Ja, bedankt, voorzitter. Wij hebben de verordening bestudeerd en 
eigenlijk op twee onderdelen zien wij een probleem. Het eerste punt is artikel 9 waarin 
staat dat de commissie de advisering kan overlaten aan een of meer daartoe 
aangewezen leden van de commissie. Dus dat betekent in feite dat de commissie het 
doen van advies kan delegeren aan één persoon binnen die commissie. En wij zien dat 
als ongewenst want dat kan in de praktijk gaan betekenen dat eigenlijk één persoon een 
oordeel velt. En ja, dat roept het gevaar met zich mee dat dat inderdaad wel willekeurig 
wordt. Want net wat die persoon vindt, of iets wel of niet toelaatbaar is, gaat dan 
mogelijk de doorslag geven. We kennen de achtergrond niet precies waarom dat artikel 
erin staat maar het zou wat ons betreft beter zijn als dat artikel er niet in zou staan zodat
een advies altijd een advies van de hele commissie is. Dan moeten we maar wat meer 
moeite doen om het met elkaar eens te worden. Het andere punt wat we zien is artikel 2,
de scope van het advies is helemaal niet gedefinieerd. Er staat wel dat de 
adviescommissie advies uitbrengt maar er staat niet bij tot waar de commissie zich moet
beperken. Dus het kan zijn dat de commissie zich dan een heel breed domein toe-eigent 
en allerlei standpunten naar voren brengt die wij misschien als raad wel ongewenst 
zouden vinden dat men zich daarmee bemoeit. Dus daar maken wij ons wel wat zorgen 
over. Het moet natuurlijk zijn dat primair de gemeente toetst of een bouwplan wel of niet
kan, of er wel of geen schade is aan omwonenden en dergelijke. En inderdaad, alleen 
voor die aspecten die niet goed geregeld zijn zou de commissie iets kunnen zeggen 
maar niet meer dan dat wat ons betreft. En dat is nu in de verordening eigenlijk niet 
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goed geregeld. Dus het is helemaal opengelaten, heel vrijgelaten. En dat roept ook weer 
de kans op dat er sprake gaat zijn van willekeur of bemoeienis met zaken waarvan wij 
zouden zeggen, ja, daar is die commissie eigenlijk niet voor. Dus dat zijn onze zorgen. 
We weten nog niet precies hoe we daarmee omgaan, of we daar wel of niet 
amendementen of moties voor gaan opstellen, dat moeten we nog intern bespreken.

De voorzitter: Dank u wel. En volgens mij heb ik het gemist maar uw oordeel over de 
groenblauwe deskundigheidsverankering in de commissie? Wilt u daar nog iets over 
zeggen?

De heer Cobben: Ja, daar heb ik zojuist niks over gezegd maar ik heb wel de neiging om 
aan te sluiten bij wat sommige anderen er al vinden, dat dus eigenlijk het kader 
ontbreekt wat zo’n persoon, waar die dan aan gebonden zou moeten zijn. Wat mag die 
wel en wat mag die niet? Als dat niet is vastgelegd, ja, dan voorzien we wel problemen.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Venderbos-Lambinon.

De heer Venderbos-Lambinon: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. De Partij 
voor de Dieren is een voorstander van een commissie Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke 
Kwaliteit, sorry. De commissie kan namelijk voorgestelde plannen naar een hoger niveau
brengen. Er is voor gekozen om de discussie over de samenstelling van de commissie los
te koppelen van de voorliggende verordening. En ondanks dat willen wij alvast 
meegeven dat we kritisch zijn bij het benoemen van een burgerlid. Een burgerlid heeft 
het voordeel dat deze de situatie kent, de lokale kennis heeft maar een burgerlid heeft 
vaak te weinig kennis, of vakkennis, waardoor adviezen van de burger niet altijd 
welstand technisch in orde zijn. Dus daar zijn we wat kritisch op.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog meer? Mijnheer Droog.

De heer Droog: De ChristenUnie-SGP hecht veel waarde aan de gemeentelijke 
adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit omdat we hechten aan de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving en openbare ruimte. In de voorbereiding van deze verordening is in
september 2021 de raadscommissie Fysiek geconsulteerd. Toen is uitgebreid gesproken 
over de invloed van de gemeenteraad op de samenstelling van de commissie. Zoals ook 
de mogelijke aanstelling van een stadsbouwmeester, zoals we die ook in Groningen, in 
Den Haag, in Delft en in Haarlem hebben. En de nieuwe verordening biedt daar nu ook 
de mogelijkheid voor dus dat vinden we waardevol. Er is ook gesproken over de 
gewenste onafhankelijkheid en de deskundigheid wat gepaard mag en moet gaan met 
een het zich verdiepen in de stad Dordrecht. De ChristenUnie-SGP ziet de aanvulling van 
een adviseur groenblauw zeker als waardevol. Wij hebben ook vanuit de partij als input 
nadrukkelijk naar voren gebracht dat we het goed vinden om een bredere taak aan de 
adviescommissie te geven, met name op het gebied van natuurinclusief bouwen en 
natuurinclusief ontwerpen en klimaatadaptatie. De uitkomsten van die consultatie die 
zijn meegenomen in de voorstellen tot wijziging van het omgevingsplan. Wat ons betreft 
heeft het college voldoende invulling gegeven en zijn belangrijke zaken die opgebracht 
zijn ook voldoende opgenomen. En wij geven support om tot vaststelling van de 
verordening over te gaan.
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De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben we dan iedereen gehad en hoor ik een 
duidelijke voorkeur voor verankering van de groenblauwe deskundigheid. En de binding 
met de stad, ik hoorde daar verschillende bewoordingen voor, aantoonbare affiniteit of 
banden met de stad, had ook een behoorlijke voorkeur. Ik hoorde één vraag en één 
mogelijkheid tot aankondigen van moties en amendementen. Eén vraag van GroenLinks 
waarom niet meer ruimte voor onafhankelijk advisering komt. Ik weet niet of dat de 
wethouder daar iets op wil zeggen?

De heer Burggraaf: Ja, dat kan. Ik hoorde u één vraag en een mogelijk dus ik dacht 
misschien kan ik ze dan meteen op allebei de punten ingaan. Of was het andere punt 
niet iets waar u voor mij een reactie verwacht?

De voorzitter: Nou, dat mag want misschien dat u kan voorkomen of juist wel dat er 
moties of amendementen. Wat ik op heb gehaald is een vraag, waarom er niet meer 
ruimte is voor onafhankelijke advisering. En Forum Voor Dem… Sorry, dat is wel een 
ander verschil. En ik hoorde de Forum voor Democratie over artikel 2 zeggen van, nou, 
de scope van advies is niet helemaal gedefinieerd, dat kan ongewenst te veel 
bemoeienis geven op het advies. En op artikel 9, dat het advies overgelaten kan worden 
aan één persoon waarbij ze twijfelen of dat dat eruit kan. Ik weet niet of dat u daar uw 
mening op kan geven.

De heer Burggraaf: Ja, zeker, voorzitter. Ja, zal ik dat laatste maar even mee beginnen. 
Ja, als het gaat om de stellingname van Forum voor Democratie, dan delen we die niet. 
Want kijk, ik snap wel het punt wat gemaakt wordt op artikel 9 waar wordt gezegd, ja, er 
wordt iets gedelegeerd naar één lid en daarmee heb je niet de toetsing van de volledige 
commissie. Maar wat hier, er zijn eigenlijk twee belangen die daar zijn afgewogen en dat 
is dat je ook graag snelheid wilt hebben in je bouwplannen, zeg maar in je 
vergunningverlening. En daar hebben wij gemeend dat je voor kleine plannen met 
relatief geringe impact en veel vergelijkbare gevallen, ja, dat dan snelheid prevaleert. En
ja, die toetsing ook gewoon sneller kan plaatsvinden en je kan delegeren omdat het 
gewoon nogmaals veel vergelijkbare gevallen een geringe impact, et cetera. Dus dat is 
de weging geweest om te zeggen, ja, laten we in dat soort gevallen het ook kunnen 
delegeren naar één lid want dan is dat belang, is ook een belang zeg maar voor de stad. 
En is het risico wat je aan de andere kant hebt, is eigenlijk, ja, minimaal want dat zou 
dan impliceren dat je daarmee een kwalitatief minderwaardig besluit zou nemen. Maar 
goed, nogmaals, het is iets van geringe impact en veel vergelijkbare gevallen. Artikel 2, 
dat is ook een kwestie van verdere Omgevingswet en de uitvoering binnen de kaders die
u zelf stelt dus dat is gewoon een uitvoeringstap daarna. Dan heb ik, nou ja, goed, ik heb
van vele mensen de discussie gehoord hier dat groenblauw, dat het goed is om daarop 
de expertise in de commissie binnen te halen. Ik heb ook de discussie gehoord hier in de 
commissie van, ja, maar je moet dan toch ook een helder toetsingskader hebben. Laat ik
daar duidelijk voor zijn, we hebben natuurlijk inderdaad wel een groenblauw programma 
maar dat is nu nog globaal. Dus wil je daar ook echt vervolgens op kunnen toetsen en 
rechtszekerheid op kunnen geven in de wijze waarop je het toetst of rechtsgelijkheid zal 
ik maar even zeggen, heb je wel een nader toetsingskader nodig. Nou goed, dat hebben 
we ook in de begroting genoemd, daar zijn we mee aan het werk. Er komt een handboek 
natuurinclusief bouwen en een aantal andere stappen. Dus, nou ja, of voordat je echt 
kan gaan toetsen moet je dat soort dingen ook hebben vastgesteld. Die trajecten kan je 
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natuurlijk wel parallel insteken. Dus voordat je iemand gevonden hebt om aan uw 
voorstel te doen van, nou, dit zou dan een geschikte kandidaat zijn, zo is de normale 
procedure dat u dan zegt van, nou, college, ga zoeken naar een geschikte kandidaat en 
doe ons een voorstel. Nou, dat traject kunnen we natuurlijk gewoon starten. Maar het 
echt daadwerkelijk toetsen, ja, dat kan pas op het moment dat je wat nadere 
toetsingskaders hebt vastgesteld. En dan ben je natuurlijk ook deels afhankelijk van 
wanneer je de omgevingsplannen hebt vastgesteld en dat is dan weer afhankelijk van 
het tempo ook waarmee de Omgevingswet nu nadere uitwerking krijgt.

De voorzitter: Wethouder, ik heb een vraag voor u van de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, een verhelderende vraag. Het heet adviescommissie en u 
heeft het over toetsing. Ik associeer toetsen meer met een instantie die vergunningen 
verleent. Die moet toetsen aan of het mag en of het kan. Een adviescommissie klinkt mij 
meer als een meedenkende onafhankelijke club. Dus de vraag is of het niet helemaal 
precies zijn van de formele criteria zou moeten verhinderen dat er gewoon een 
deskundig advies wordt uitgebracht. Hoe kijkt u daartegenaan?

De heer Burggraaf: Ja, kijk, het is een adviescommissie die je niet aanstelt in de zin van, 
nou, dit is uw deskundigheid en adviseert u op basis van deskundigheid want je geeft ze 
wel een kader mee, dat is onder andere de welstandsnota. Dus op basis daarvan, dat is 
het frame waarbinnen ze dan hun adviezen uitbrengen en zo bedoel ik het woord 
toetsen. Want je hebt kaders met elkaar gesteld en daar geven ze, daarlangs toetsen ze 
want dat is wat u als raad ook meegeeft van, nou, dat vinden we belangrijke 
uitgangspunten. Dus in die context moet u die term zien. Even denken, ja, en u vroeg 
nog, ik had nog even de vraag opgesteld, in ieder geval opgeschreven hier vanuit 
GroenLinks ook van, nou ja, wat zijn de voor- en nadelen met betrekking tot 
stadsbouwmeester? En even gerelateerd aan die vraag die u vroeg van de ongevraagde 
adviezen. Ja, die zou u echt vooral in die context en rol dan moeten zien. En daarvoor 
hebben we in de prestatie wel aangegeven, ja, er zijn heel veel verschillende modellen 
op denkbaar met allemaal voor- en nadelen, ook discussies die op andere plekken 
hebben plaatsgevonden. Dus u vroeg er al naar, komen we daar later mee? Ja, ons 
voorstel is dat we later nog een keer naar u toe komen met een uitwerking van, nou ja, 
wat zie je dan in dit land rondom die rol. Nou ja, wat voor verschillende scenario’s zou je 
erin kunnen dus dat we daar apart een keer met elkaar een discussie over kunnen 
voeren, om eerst maar eens op basis daarvan met elkaar, nou ja, ook daar kijken welk 
beeld we daarmee hebben en welke gezamenlijke richting we dan op zouden willen, 
voordat je daar een vervolgstap gaat zetten. Maar dat vergt gewoon nog wat nadere 
uitwerking dus dat komt op een later moment nog naar u toe.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank, voorzitter. Op dat laatste nog even een 
verheldering, dus als ik het goed begrijp is op dit moment, we nemen dat op in deze 
verordening om gewoon wat speelruimte te hebben. Maar er is … Eigenlijk zijn er nog 
geen opvattingen over of dingen opgehaald.

De heer Burggraaf: Nee, correct, nee. U geeft … Maakt nu omdat je een verordening 
maakt naar aanleiding van de eerdere consultatie met uw raad hebben gehad, heeft u 
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aangegeven, nou, groenblauw is iets wat we als mogelijkheid willen in de verordening. 
Nou, ik heb u duidelijk horen zeggen, dat is iets waarvan u zegt, nou, daar willen we ook 
snel op kunnen, de adviescommissie mee weer aanvullen. Dus, nou ja, dat zou ons 
voorstel zijn dat we daar de voorbereidende werkzaamheden voor starten. Aan de 
andere kant zijn we ook bezig om die toetsingskaders, dus ook natuurinclusief et cetera 
verder uit te werken en bij u ter besluitvorming voor te leggen, dus daar gaan we 
concreet mee aan de slag. En u heeft inderdaad in de verordening gezegd, nou ja, en er 
is ook een mogelijkheid willen we bieden om eventueel te besluiten tot een 
stadsbouwmeester. Ja, dat zit echt nog een stap daarvoor. Want dan moet je eerst eens 
even met elkaar gesprekken hebben van, ja, maar waartoe wil je dat dan doen en wat 
voor verschillende instrumenten zou je daar dan op kunnen zetten en wil je dan 
inderdaad hier inzetten. Maar je hebt in ieder geval die mogelijkheid nu als je in die 
discussie met elkaar zegt, ja, en dat is dan inderdaad een instrument wat we willen 
hebben. Maar het zou ook kunnen zijn dat je in die discussie met elkaar zeggen, nee, die 
rol hoeft niet in een stadsbouwmeester maar kunnen we ook via een andere weg 
invullen en bereiken.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Ik kijk even rond naar aanleiding van de beantwoording 
van de wethouder zijn we er redelijk uit. Ik hoorde één iemand zeggen van, nou, het kan 
door naar de raad. Ik weet niet of dat meer mensen dat vinden? En kan het als 
hamerstuk door naar de raad of als bespreekstuk. En dan wat voor vraag.

De heer Kuhlmann: Het kan als hamerstuk kan het door.

De heer Portier: Als hamerstuk tenzij er amendementen komen, dan alleen het 
amendement.

De voorzitter: Dat is een logische.

De heer Van der Meer: Mee eens.

De heer Safranti: Hamerstuk.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, en het is een hamerstuk tenzij er amendementen komen 
en daar gaan we nog eens even goed over nadenken.

De voorzitter: Nou, denk er even goed over na maar wees er dan ook wel, net als de 
begroting, een beetje op tijd bij, dat is wel prettig voor iedereen. Dus …

De heer Venderbos-Lambinon : Hamerstuk. 

De voorzitter: Ja, volgens mij kunnen we concluderen dat hamer… Mijnheer Cobben wil 
nog iets zeggen.

De heer Cobben: Nou ja, kijk, gezien de argumenten die ik inbracht over die twee 
artikelen, zouden wij dat liever niet als een hamerstuk willen inbrengen. Maar goed, als 
ik de enige ben dan wordt het een hamerstuk.
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De voorzitter: Ik kijk nog steeds even rond. Dan wordt het een hamerstuk en dan kunt u 
er nog goed over nadenken. Nou, dat was hem dan volgens mij. Dank u wel voor deze 
aandacht.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 november 2022.

De griffier,                                              De voorzitter,

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