
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DORDRECHT -
DORDTSE DINSDAG D.D. 24 januari 2023
Vergaderkamer 1 

4. Vragenhalfuur

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog
Raadsgriffier: mevr. Wepster
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boersma (CU/SGP)
Mevr. Boom-Vos (VVD)
Dhr. Burakçin (GroenLinks)
Dhr. Den Heijer (VVD)
Dhr. De Heer (CU/SGP)
Dhr. Den Hartog (GroenLinks)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Gündogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. In ’t Veld (VSP)
Dhr. Katif (Beter Voor Dordt)
Dhr. Klerk (CDA)
Mevr. Koene (Gewoon Dordt)
Mevr. Kruger (GroenLinks)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Dhr. Van Leeuwen (PVV)
Dhr. Noldus (VVD)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Schnabel (PvdA)
Mevr. Simon-van Waardhuizen (Beter Voor Dordt)
Dhr. Stam (Beter Voor Dordt)
Mevr. Stolk (VSP)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Struijk (CU/SGP)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Dhr. Van Dam Timmers (CDA)
Dhr. Van der Kruijff (CDA)
Dhr. Van der Meer (GroenLinks)
Dhr. Van der Net (VVD)
Dhr. Van der Spoel (PvdA)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)
Mevr. Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren)
Dhr. Wringer (Beter Voor Dordt)

1



Portefeuillehouders: burgemeester Kolff, wethouder T. De Jonge, wethouder C. Van 
Benschop

De voorzitter: Beste mensen, het is zeven uur geweest. Ik wil graag starten met het 
vragenhalfuurtje. Welkom allemaal dinsdagavond 24 januari. We hebben vanavond drie 
vragen en gelijk naar de eerste vraag te gaan. Is dat een vraag die betrekking heeft op 
verkeersveiligheid? Een vraag van Op Ons Eiland, de heer Tutupoly. Kunt u de vraag kort
toelichten?

De heer Tutupoly: Ja, dat kan ik. Vandaag is het precies drie jaar geleden dat er op de 
provinciale weg een ernstig verkeersongeluk heeft plaatsgevonden. Een scholiere werd 
met een scooter door een auto geschept, raakte zwaargewond met ernstig hersenletsel. 
Twee weken geleden deze scholiere alsnog overleden als gevolg van haar verwondingen.
En het is niet de enige keer dat er ongevallen plaatsvinden op deze weg. Ook vandaag 
heeft wederom een aanrijding plaatsgevonden met letsel. Bijna drie jaar geleden is er 
ook met inbreng van de Dordtse inwoners een lijst opgesteld met de gevaarlijkste 
kruispunten in Dordrecht. Sindsdien is er nog weinig gebeurd om deze lijst van 
gevaarlijkste kruispunten aan te pakken en veiliger te maken, zodat ongevallen als deze 
wellicht voorkomen kunnen worden. De provinciale weg, die ook op deze lijst staat, is 
nog steeds niet aangepakt, en er wordt nog steeds te hard gereden. Vraag aan het 
college: kunnen we op korte termijn een update ontvangen van de maatregelen die tot 
nu toe zijn genomen om deze kruispunten veiliger te maken? We hebben hier begin 
2022 na aantreding van de nieuwe raad ook om gevraagd, maar we hebben deze tot 
heden nog niet ontvangen. En kunnen we ook van het college verwachten dat deze lijst 
op korte termijn de nodige prioriteit krijgt en deze kruispunten eindelijk worden 
aangepakt? Nu is in het coalitieakkoord een heel paragraaf is opgenomen over de focus 
op de Veilige Stad, en dit zou ook aansluiten bij een ander paragraaf van het college, 
akkoord te weten een betrouwbare overheid die samen met de inwoners werkt aan de 
stad. Het zou het vertrouwen van de Dordtse inwoners geen goed doen als zij hun 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze lijst, die vervolgens geen 
prioriteit krijgt.

De voorzitter: Dank u wel. Normaal gesproken een vraag voor de heer Van der Linden, 
maar die is ziek vanavond, en ik begreep dat mevrouw De Jonge de vraag gaat 
beantwoorde? Gaat uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja dank u, voorzitter. Inderdaad, bij absentie van de heer Van der 
Linden ga ik een poging doen zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden op dit 
dossier. En het doet ons goed ook dat de raad net als college en ook onze organisatie, 
verkeersveiligheid hoog op de prioriteitenlijst wil hebben want het is ook echt wel wat wij
willen hebben. En u geeft ook in uw vraag aan dat was ongeveer begin 2020 dat er een 
top 20 is vastgesteld. Dat klopt ook inderdaad, een prioriteitenlijst, maar daarnaast was 
er sowieso al binnen verkeer ook een locatielijst met allerlei locaties waar de aandacht 
voor was die ook in projecten worden meegenomen, en waar ook continu aandacht voor 
is. Dus als er nieuwe meldingen komen van gevaarlijke situaties dat die ook elke keer 
meegenomen worden in de lijst, dus naast die top 20 een grotere lijst van de 
verkeersveiligheidsaandachtspunten. U zegt dat er geen update is geweest. We hebben 
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het even nagezocht. In maart ‘22 is er een Raadsinformatiebrief opgesteld door het 
college, die is 19 april in uw raad geweest waarin een update is gegeven van alle 
voortgang op zowel de top 20 kruispunten als op andere locaties die de gemeente in de 
lijst heeft staan. Dus daar wil ik u graag naar verwijzen, want dan kunt u ook zien dat ook
in de top twintiglijst echt wel voortgang is. Sommigen zijn opgelost, sommige waren 
onderhanden, sommigen moesten nog opgepakt worden omdat de samenvoeging met 
projecten was. En toen is ook afgesproken dat er inderdaad regelmatig een update komt 
en die komt in maart ’23, dus dat is zeg maar over anderhalve maand is er weer een 
update waarin de top 20 maar ook al andere locaties die aangepakt zijn, weer richting 
uw raad komen. Dus wellicht kunt u nog enigszins daarop wachten om te zeggen van 
word ik gerustgesteld of niet met deze beantwoording. En specifiek ten aanzien van het 
kruispunt dat u noemt kunnen we ieder geval zeggen dat die staat ingepland en ik kreeg
mee: de werkzaamheden gaan starten in maart ’23, dan wordt ook dit kruispunt echt 
aangepakt dus dan hopen we ook daar de verkeersveiligheid te kunnen verhogen. Dus in
maart ‘23 komt de raadsinformatiebrief waarin u weer bijgepraat wordt over alle locaties
in Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel. U wil er nog kort op reageren? Gaat uw gang.

De heer Tutupoly: U heeft even over een update die in maart heeft plaatsgevonden. We 
hebben na het aantreden toen van de nieuwe raad er eigenlijk nog een keer om 
gevraagd. Daarbij heeft de wethouder aangegeven van omdat het eigenlijk bij veel 
raadsleden niet bekend was of dat er veel nieuwe raadsleden zijn … Ik moet ook zeggen 
dat er specifiek om gevraagd is en sindsdien hebben we er eigenlijk niks meer van 
gehoord eigenlijk. En we merken eigenlijk ook dat er tot nu toe constant naar gevraagd 
wordt naar de voortgang en dat er dan pas beweging komt, dus vandaar dat we eigenlijk
nu meer prioriteit op deze lijst willen hebben omdat het eigenlijk al veel te lang duurt na 
drie jaar.

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting. Ja, volgens mij geeft het geen nieuwe 
vraag wat u aangeeft. Want heeft de wethouder al aangegeven dat in maart er weer 
voortgang komt. De heer Kuhlmann, die heeft nog een aanvullende vraag?

De heer Kuhlmann: Ja, ik heb nog een aanvullende vraag. Ik ben in de eerste plaats 
natuurlijk erg blij dat collega Tutupoly dit onderwerp noemt. Het gaat ons ook zeer aan 
het hart. Terecht ook dat de provinciale weg wordt genoemd. Ik zou ook wel even 
aandacht willen vragen voor de Oranjelaan waar natuurlijk ook een naar ongeluk is 
gebeurd, en ik hoop dat we inderdaad op korte termijn toch wel hier weer wat stappen 
kunnen zetten, dus we kijken daar erg naar uit. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik hoor hier nu ook geen nieuwe vraag dus ik denk dat 
daarmee de toelichting vanuit de wethouder voldoende is geweest. Ga ik daarmee naar 
het volgende punt. Dat is de tweede vraag, die gaat over de fysieke veiligheid en het 
gevaar van natuurbranden als gevolg van droogte. Vraag van de heer Katif van Beter 
voor Dordt. Kunt u kort toelichten?

De heer Katif: Dank u wel, voorzitter. Experts van het Nederlands Instituut Publieke 
Veiligheid, het KNMI en andere kenniscentra waarschuwen in een gisteren verschenen 
gezamenlijke rapport voor het gevaar van onbeheersbare natuurbranden. Het klimaat 
warmt op, dat merkt iedereen en wordt droger waardoor meer vegetatie brandbaar 
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wordt en er vaker natuurbranden ontstaan. Omdat Nederland erg dichtbevolkt is, hebben
de branden snel grote gevolgen, infrastructuur en bevolking. De brandweer pleit daarom 
voor preventie, een andere inrichting van het landschap en nieuwe 
bestrijdingsmethodes. Omdat Het Eiland van Dordt voor een aanzienlijk deel uit 
natuurgebied bestaat, vragen we ons af als Beter voor Dordt, één: is het college op de 
hoogte van dit rapport en de mogelijke gevolgen van ons eiland? Vraag twee: is het 
college in staat om op korte termijn vorm te geven aan de bovengenoemde 
maatregelen?

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting. Een vraag, zover ik kan inschatten, voor de
heer Kolff. Gaat uw gang. 

De heer Kolff: Dank. En het is een hele goeie en actuele vraag, want inderdaad is 
gisteren dat rapport verschenen en al enige maanden eigenlijk staat het op het netvlies 
van de voorzitters van de Veiligheidsregio's, want we hebben ook gisteren 
overgesproken over dit onderwerp in het Veiligheidsberaad. Dus ja, ik ben op de hoogte 
van het rapport. Dat is één. En daarmee ook het college, zeg ik dan maar even, want dat
was de vraag. En het is het is zo dat wij natuurlijk in de hele wereld, maar zeker ook in 
ons land, te maken hebben met steeds drogere zomerperiodes, dat we ook te maken 
hebben in ons land met steeds meer bebouwing en ook met grotere natuurgebieden, en 
dat betekent dat natuurgebieden en bebouwing elkaar steeds meer gaan raken. En daar 
waar natuurgebieden met elkaar in verbinding staan en bebouwing er dicht op staat 
worden de risico's, zeker in de droge zomers, veel groter voor natuurbranden die 
moeilijker beheersbaar zijn. Tot op heden is het zo dat in het land in ieder geval het zo is 
dat natuurbranden heel vrij eenvoudig kunnen worden geblust. We hebben een vrij goed 
stevig netwerk van brandweerposten. En als je er maar snel genoeg bij bent, dan kun je 
het eigenlijk in de kiem smoren, zogezegd, en hebben we nog niet zoveel te maken 
gehad met grote natuurbranden. De kans op grote natuurbranden neemt dus toe de 
komende decennia, en ook wat vooral een risico is als er meerdere natuurbranden in het 
land tegelijk plaatsvinden. Dat was ook een van de conclusies van het NPIV, het 
hoofdadviesorgaan eigenlijk van het Veiligheidsberaad. En dat betekent dat wij daar dus 
ook de komende tijd nauwer en veel meer aandacht voor gaan hebben. 3 april is er een 
apart veiligheidsbeleid dat hieraan wordt gewijd, met in het bijzijn van twee ministers die
hier ook bij betrokken zijn. En het is ook zo, zoals u stelt, dat het niet alleen maar gaat 
om repressie, dus het blussen van de brand, maar ook om preventie, zorgen dat je de 
inrichting van het landschap zo organiseert dat branden niet eindeloos kunnen 
doorwoekeren en dat ze ook niet bewoond en bebouwd gebied kunnen bedreigen. Dus 
dat is een hele opgave waar de komende decennia aan wordt gewerkt. Als het gaat om 
ons eigen eiland Dordrecht, dan valt dat onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
Dat heeft een eigen risicoprofiel. Daar staan natuurbranden niet hoog in, en dat is ook 
niet zo gek, want we hebben hier niet zoveel bebost gebied en ook geen heiden, en dat 
zijn toch de twee belangrijkste bronnen van grote natuurbranden. De Biesbosch zoals we
die hebben is een heel waterrijk gebied en natuurbranden kunnen daar relatief weinig 
gebeuren en als ze gebeuren zijn ze ook relatief goed bedwingbaar. Dus het is niet de 
grootste prioriteit voor onze eigen stad of onze eigen regio, maar het is landelijk gezien 
echt een enorm aandachtspunt waar de komende decennia en sowieso de komende 
jaren veel aandacht voor gaat komen. Dus ik hoop dat dat voldoende antwoord is op uw 
vraag.
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De voorzitter: Dank u wel, heer Kolff. Voldoende voor de heer Katif?

De heer Katif: Ja, het is voldoende. Nou ja, ik wilde wel een vervolgvraag maar omdat ik 
toch de zorg heb als het gaat om het eiland zélf, en geeft aan wij zijn een redelijk 
waterrijk eiland maar tegelijkertijd als er een brand ontstaat hoe gaan we ermee om? 
Dat is mijn zorg.

De heer Kolff: Dan moet het geblust worden.

De heer Katif: Nee voorzitter, dat snap ik. 

De heer Kolff: Dat klinkt grappig voorzitter, maar het is wel zoals het is. En we hebben 
natuurlijk ook in onze Veiligheidsregio die een relatief klein oppervlakte heeft, hebben 
we 31 brandweerposten waar een aantal ook permanent zijn bemenst. Dat is notabene 
op ons eiland. Daar zit professionele beroepsbrandweer, en dat betekent dat wij heel 
snel bij branden kunnen zijn als het zich voordoet. Maar nogmaals de effecten in op ons 
eigen eiland zullen relatief beperkt zijn, en de bebouwing en de natuurgebieden liggen 
ook relatief ver uit elkaar. Hè, dus dat dat is echt anders dan als je het kijkt naar de 
Veluwe, naar de Utrechtse Heuvelrug of naar gebieden in Drenthe en Overijssel. Dus de 
komende jaren zal daar veel aandacht voor zijn en dat geldt dan natuurlijk ook voor ons 
want wij liggen in Nederland. Maar de risico's hier op andere calamiteiten en crisis zijn 
eigenlijk vele malen groter. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we hiermee naar de laatste vraag kunnen, en die 
gaat over de tariefswijziging van huishoudelijke ondersteuning voor mensen met een 
Persoonsgebonden Budget, een vraag van de PvdA. Marije Schnabel die kan het kort 
toelichten. 

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wij dienen deze vraag ook met Beter voor Dordt in. De 
Drechtraad heeft ingestemd in 2021 met een wijziging van de verordening Wmo met een
tariefwijziging voor niet professionele huishoudelijke ondersteuning. Eind november 2027
hebben bewoners die vanuit een PGB-budget huishoudelijke ondersteuning betalen een 
bericht via de Sociale Dienst Drechtsteden ontvangen dat vanaf 1 juni 2023 het uurtarief
voor niet professionele ondersteuning van 17,21 euro verlaagd zou worden naar 14,88 
euro. Onze vraag is: kunt u vertellen wat onder de nieuwe definitie professioneel wordt 
verstaan, door wie dit wordt beoordeeld, en of het terecht is dat mensen die niet uit het 
eigen sociale netwerk komen en soms al 18 jaar in dienst van iemand werken en 
daarvoor gesolliciteerd hebben nu voor dezelfde werkzaamheden minder betaald gaan 
krijgen? En ontstaat nu ook willekeur omdat de één wel een brief ontvangt en de ander 
niet. Herkent het college dit ook, en welke maatregelen gaat nemen om dit op te lossen?

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting op de vraag. Ik ga … Wethouder Benschop. 

Mevrouw van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, de vraag herken ik. Ik heb ze 
eerder een keer technisch ook gekregen van Beter voor Dordt, en ik kan een deel van 
het antwoord geven maar als u een verdere uitwerking zou willen hebben, want het zijn 
best grote vragen, dan zou ik ze graag schriftelijk ook nog toe willen doen komen.

Mevrouw Schnabel: Maar het eerste deel is in ieder geval u vraagt: wat is professioneel, 
wat is niet professioneel? Dat is vastgelegd in de verordening maatwerkvoorzieningen 
voor huishoudelijke ondersteuning. zeg ik het goed? Maatschappelijke ondersteuning. En
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daar staan in artikel 4.2 lid 4 een heleboel redenen opgesomd of eisen op opgesomd 
waaraan professionele hulpverleners of zorgverleners moeten voldoen. Een daarvan is 
bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een andere is een 
relevante opleiding hebben afgerond. Nou ja, zo zijn er een heleboel voorwaarden en 
eisen. Vandaar dat ik ook zeg ik doe ze graag nog even schriftelijk toekomen in plaats 
van helemaal mondeling. Het tweede deel van uw vraag was of er een vorm van 
willekeur ontstaat waarom sommige mensen wel een brief vangen en waarom andere 
mensen niet. De bedoeling is dat iedereen van wie de indicatie afloopt in de eerste helft 
van 2023, dus tot een juni 2023, nu al een brief heeft ontvangen waarbij de nieuwe 
tariefswijziging ingaat op 1 juni 2023, en voor iedereen van wie de indicatie afloopt ná 1 
juni 2023 gaat die brief de komende maanden komen, totdat hij afloopt eind 2023. En 
voor iedereen die in 2024 een aflopende indicatie heeft die ontvangt richting het einde 
van dit jaar een brief. Daar is voor gekozen omdat als mensen een hele lange indicatie 
hebben die ergens in ‘24 eindigt ook daarop gerekend hebben tot ’24, en daarom is 
ervoor gekozen om daar een differentiatie in aan te brengen en daarmee ook te 
rechtvaardigen dat je op het ene moment de ene brief stuurt en op andere moment de 
andere brief. Maar ook daarover doe ik graag schriftelijk wat meer tekst en uitleg geven. 
Voor nu is dat denk ik de belangrijkste beantwoording. 

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Schnabel: Mag ik nog een korte aanvullende? Dank u wel dat u inderdaad dan 
schriftelijk het gaat doen toekomen aan ons. Misschien is dat fijn om ook op erbij op te 
nemen is dat als bewoners met de sociale dienst bellen dat er dan medewerkers bij de 
sociale dienst ook moeilijk weten te vertellen of in ieder geval niet goed op de hoogte 
zijn van de vragen die bewoners hebben. En we zouden het graag met de beantwoording
apart in de commissie bespreken. Dus maar dat gaat via een andere weg natuurlijk, 
maar dank. 

Mevrouw van Benschop: Ja, voorzitter dat signaal neem ik in ieder geval mee, en die 
schriftelijke beantwoording die ga ik u toesturen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk ook voldoende over dit onderwerp. Oh, ik zie De heer 
Portier: die heeft een aanvullende vraag op dit onderwerp?

De heer Portier:: Ja, op dit onderwerp. Want er wordt inderdaad verwezen naar een 
artikel waar kennelijk in het verleden anders geregeld was. En welke zorg wel of niet 
professioneel of als professioneel beoordeeld werd. Dus ik wil graag weten van wanneer 
dat is ingegaan of waarom? Kennelijk is het toch een beleidswijziging opgetreden en hoe 
dat in zijn werk is gegaan, hoe dat zo is gekomen? Dat zou ik graag willen weten, maar 
het mag in een schriftelijke beantwoording.

Mevrouw van Benschop: Ja, voorzitter, daar kan ik wel op reageren.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw van Benschop: In de regionale verordening stond dit ook beschreven wat wel 
professioneel was en wat niet professioneel was. Er is alleen door de Drechtraad in 2021,
eind 2021 en bekrachtigd door de Dordtse raad in februari ‘22 een verandering 
opgetreden in dat tarief. Daar is dat onderscheid van wel of niet professioneel een tarief 
gemaakt, maar wat wel of niet professioneel was dat stond in de eerdere verordening 
ook al.
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De heer Portier:: Dank u wel.

De voorzitter: Oké. Sluiten we daarmee dit onderwerp ook af en dank ik voor uw 
aandacht en een goede vergaderavond. 

5. Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van asielzoekerscentrum in 
Dordrecht – Raadsvoorstel

6. Raadsinformatiebrief over principebesluit beschikbaar stellen Stadskantoor 
voor opvang Oekraïners en principebesluit tot herhuisvesting van de 
kantoorfuncties Stadskantoor

Voorzitter: dhr. Struijk
Commissiegriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Burakçin (GroenLinks)
Dhr. Den Heijer (VVD)
Dhr. De Heer (CU/SGP)
Dhr. De Vries (VSP)
Dhr. Gündogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. Kleinpaste (Gewoon Dordt)
Dhr. Klerk (CDA)
Mevr. Koene (Gewoon Dordt)
Dhr. Kolkiliç (DENK)
Dhr. Noldus (VVD)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Schnabel (PvdA)
Dhr. Stam (Fractie van Waardhuizen)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Dhr. Van der Net (VVD)
Dhr. Van Leeuwen (PVV)
Mevr. Van Waardhuizen-Simon (Fractie van Waardhuizen)
Dhr. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren)

Ambtelijke ondersteuning: dhr. G. Von Grumbkow, mevr. A. Vergouwe

Portefeuillehouders: burgemeester Kolff, wethouder M. Merx, wethouder C. Van 
Benschop, wethouder P. Heijkoop

De voorzitter: Goed. Beste mensen, goedenavond allemaal. We zijn bijeen in deze zaal 
vanwege twee punten. In de eerste plaats een raadsvoorstel wensen en bedenkingen 
voornemen tot vestiging van een asielzoekerscentrum in Dordrecht, en in de tweede 
plaats een Raadsinformatiebrief over het principebesluit beschikbaar stellen van het 
Stadskantoor voor opvang Oekraïners en principebesluit tot de daartoe logisch gevolg de
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herhuisvesting van de kantoorfuncties in het Stadskantoor. Ik heet iedereen hartelijk 
welkom, om te beginnen de kijkers thuis, de mensen op de publieke tribune, de 
vertegenwoordigers van de pers, namens het college, burgemeester Kolff en wethouder 
Van Benschop. Verder is aanwezig als adviseur mevrouw Vergouwe. Die hoopt straks ook
een presentatie te houden, en de heer Von Grumbkow als stadsstrateeg. Korte 
toelichting, op donderdag 19 januari hebben we het raadsvoorstel ontvangen over het 
voornemen van het college een azc te vestigen in Dordrecht en de Raadsinformatiebrief 
over het vervolg opvang Oekraïners. Deze beeldvormende commissievergadering is 
primair bedoeld om uw vragen hierover te beantwoorden. We krijgen vier mensen zo 
dadelijk aan het woord. Allereerst burgemeester Kolff, dan wethouder Van Benschop, 
vervolgens mevrouw Vergouwe en dan de heer Von Grumbkow. De leden van het college
zullen vooral de bestuurlijke toelichting geven over het waarom, en vervolgens krijgen 
we een presentatie waar veel meer in staat. Ik zou willen vragen aan de burgemeester 
om te beginnen. En ja, u zegt het maar als u tussendoor een vraagje wil, prima. Als u 
zegt liever niet dan neem ik dat gewoon over. Zeg het maar, burgemeester. Het rondje. 
Sorry excuus, we gaan ons nog eventjes voorstellen van links naar rechts. Ik begin hier. 
Verder niemand concludeer ik. Mijn naam is Leen Struijk en ik mag vanavond de 
voorzitter zijn, en na mijn eerste ongelukje ga ik nu dan toch het woord geven aan de 
burgemeester. 

De heer Kolff: Dank, en nog even ingaand op uw vraag. Ik vind het prima als er vragen 
zijn dat die ook tussendoor worden gesteld. Maar we hebben een hoop informatie, en ik 
denk dat het goed is als u die eerst tot u neemt om vervolgens ook straks mogelijk tot 
een oordeel te komen. De onderwerpen waar we hier vanavond voor bij elkaar zitten die 
hebben wij als college en ik ook als burgemeester, want dat is ook belangrijk omdat nog 
even afzonderlijk te noemen, vooral bestuurlijk bekeken en beoordeeld en daar 
afwegingen in gemaakt. En we hebben daar ook met een menselijke bril naar gekeken. 
En ik snap heel goed dat we hier vanavond in de politieke arena zitten en dat er tal van 
meningen en opvattingen, ook in de samenleving, dus ook in de politiek, heerst over het 
onderwerp wat er vanavond voorligt. Dus wij, wethouder Van Benschop en ik, zijn ons 
zeer goed bewust van het feit dat wij met een bestuurlijk voorstel in de politieke arena 
stappen vanavond. Ik denk ook dat het goed is om de bredere context te schetsen van 
de aanleiding van waarom we hier zitten. Ik denk dat helemaal niemand in deze zaal en 
ook niemand in Dordrecht of waar dan ook in Nederland de wens heeft om keuzes te 
maken zoals we die nu moeten maken en ook in onze stad. Als er volledig wereldvrede 
zou zijn en ook op ons eigen continent in Europa, dan waren dit soort vraagstukken niet 
nodig en dan hadden we helemaal niet te maken met de potentiële behoefte tot 
vluchtelingenopvang. Maar die is er helaas wel, en dat is de reden dat we daar ook met 
elkaar ons over hebben te buigen. Als je kijkt naar…

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ik weet niet of het aan de orde komt maar dat kan wellicht de 
portefeuillehouder dat gelijk meenemen en dat is of daar duidelijk uitgelegd kan worden 
wiens bevoegdheid wat is. 

De voorzitter: Burgemeester Kolff.

De heer Kolff: Jazeker, dat is een vraagstuk wat zeker aan de orde komt. En dat hebben 
we overigens ook goed proberen te verwoorden in de stukken, maar ik denk dat het 
goed is omdat ook nog even per onderwerp hier aan de orde te hebben. Als we het 

8



proberen af te pellen dan hebben we de situatie in Oekraïne waar we allemaal denk ik 
via beelden en ook via andere kanalen kennis van nemen en nog steeds tot op de dag 
van vandaag, inmiddels zelfs misschien wel tot de grote spijt, ook een beetje aan 
gewend zijn geraakt. Wat eigenlijk niet zou moeten, want de situatie ook rij in ene is 
buitengewoon schrijnend. Dagelijks worden daar dorpen en steden gebombardeerd. En 
het is wat ik al vaker heb gezegd drie grenzen van ons vandaan tweeduizend kilometer. 
Je kan het bij wijze van spreken in een etmaal rijden en je bent in Oekraïne. En daar 
gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. En de mensen die daar wonen en die 
daarvandaan komen die willen eigenlijk ook niks liever dan daar wonen in vrede en in 
veiligheid. Dat is helaas de afgelopen tien maanden niet mogelijk gebleken door de 
verschrikkelijke invasie en bombardementen, zoals we die dagelijks voorbij zien trekken. 
Als we kijken naar ons land dan zijn er de afgelopen negen á tien maanden bijna 
honderdduizend Oekraïense vluchtelingen naar Nederland gekomen. De gemeentelijke 
opvangen in het land vangen op dit moment 75.000 Oekraïense vluchtelingen op, en zo 
is er ongeveer nog een derde daarvan dat bij particulieren thuis onderdak heeft 
gevonden. En dat is natuurlijk een situatie die alleen maar lof verdient als mensen 
daartoe overgaan om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. Maar de gemeentelijke
opvangen vangen op dit moment zo'n 75.000 mensen op, en daar komt nog een plus op 
want richting de zomer zal dat aantal toenemen richting 90.000 en de verwachting is dat
in de loop van het jaar dat aantal zelfs nog zou kunnen toenemen tot 120.000. En dat 
betekent een enorme opgave voor de gemeenten. We hebben in dit land 342 gemeenten
die allemaal aan de lat staan om in verhouding daar een aandeel aan te leveren. Dat is 
ook een enorme opgave voor de veiligheidsregio's, want die coördineren die die opvang. 
En om maar meteen even op het verzoek van mevrouw Koene in te gaan. De huisvesting
of de tijdelijke huisvesting van Oekraïners is een burgemeestersaangelegenheid. Dat is 
zo belegd via de crisisnoodopvang en dat betekent dat dat georganiseerd wordt vanuit 
de veiligheidsregio's, maar de keuzes die worden door de burgemeester gemaakt maar 
voor alle keuzes die de burgemeester op welk moment ook maakt geldt dat hij of zij, zo u
wilt, daarover verantwoording heeft af te leggen, en in dit geval aan de gemeenteraad 
van Dordrecht. Dus het is een keuze die wordt gemaakt maar daar hoort wel 
verantwoording bij. Dat geldt bij alle keuzes die gemaakt worden. Oekraïne opvang. We 
hebben in onze stad zoals u weet … 

De heer Van Leeuwen: Sorry toch even een vraag.

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. Opmerking van de burgemeester: het is een 
burgemeestersaangelegenheid. Wat is dan de waarde van onze inbreng op dit moment? 
Wat zijn we nu dan aan het doen op dit punt dan? 

De heer Kolff: Het is een beeldvormende avond over twee besluiten die genomen zijn 
door het college. En het ene besluit is een besluit over grootschalige Oekraïne opvang 
die ook effect heeft op bijvoorbeeld dit Stadskantoor. Het betekent dat ik als 
burgemeester wel een besluit kan nemen om Oekraïners te huisvesten, maar we hebben
een Stadskantoor nodig dat weer onder de bevoegdheid van het college als 
bestuursorgaan valt. En het is een beeldvormende avond, en dat betekent ook dat wij u 
graag informeren over het besluit dat we hebben genomen, de achtergronden met u 
willen delen. Er ligt nog een ander besluit voor, daar komt wethouder Van Benschop over
te spreken, dat gaat over de komst van een asielzoekerscentrum. En qua bevoegdheden 
is dat zo geregeld dat dat een collegeaangelegenheid is. Het college kan daartoe 
besluiten, maar we hebben als college met elkaar ook gemeend dat het ontzettend van 
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groot belang is dat we daar de gemeenteraad in meenemen, dat de gemeenteraad ook 
de gelegenheid heeft om daar wat van te vinden door middel van wensen en 
bedenkingen. En we zullen natuurlijk uiteindelijk - en daar komen we straks ook nog over
te spreken - ook de potentiële omwonenden of gebruikers van het gebied waar dat 
gepland staat daar ook in meenemen. Dus dat is even de achtergrond daarvan in een 
notendop. Even terug naar die Oekraïense opvang. We hebben in onze stad zoals u weet,
in Crownpoint, het gebouw wat hiernaast staat, op dit moment 735 mensen opgevangen,
al vanaf maart. Een ontzettende megaoperatie, kan ik wel zeggen. Vandaag zijn we het 
college nog daar gaan kijken, en ik heb ontzettend veel waardering eigenlijk voor alle 
medewerkers daar, voor de vrijwilligers die dat mogelijk maken. 735, dat betekent 
daarmee ook automatisch de drie na grootste Oekraïne opvang van het land op één 
locatie. Er staat ook nog een gebouw naast, dat noemen we de hub. Daar zijn 100 
plekken en dat is de plek eigenlijk waar Oekraïners die vanuit Oekraïne onze regio 
binnenkomen worden opgevangen. Dat is de eerste opvang, daar kunnen mensen 
maximaal drie, vier dagen verblijven. En vanuit daar wordt men verdeeld over locaties in
onze veiligheidsregio. Dus in totaal zitten daar 835 mensen, tenminste daar is plek voor 
835 mensen. Het gebouw Crownpoint was oorspronkelijk beschikbaar tot 31 december 
van afgelopen jaar, en we hebben dat met vereende krachten, zeg ik dan nog maar 
eventjes – ik kijk ook even naar links, maar daar zitten nog veel meer mensen achter - 
weten te verlengen tot 1 december van het van het lopend jaar. En dat betekent 
duidelijkheid en rust voor de bewoners, ook voor onszelf, want er is veel gedaan om dat 
mogelijk te maken. En dat betekent dat we in ieder geval nog tot 1 december vooruit 
kunnen. Maar de perspectieven op het einde van de oorlog in Oekraïne, ja, die hebben 
we nog niet. En dat betekent dat we ook serieus rekening moeten houden met het feit 
dat op 1 december geen opvanglocatie meer hebben voor deze Oekraïense mensen. 
Daartegenover staat dat er een enorme herontwikkeling is gepland op de Spuiboulevard,
daar bent u ook van op de hoogte. Stadskantoor waar we nu inzitten gaan we over twee 
jaar verlaten en we gaan dan ons intrek nemen in het nieuwe Huis van Stad en Regio. En
tegelijkertijd hebben we nog een aantal andere panden als gemeente of in eigendom of 
ter beschikking die voor een deel in gebruik zijn en voor een deel niet. En we hebben 
geprobeerd daar een puzzel te leggen die er uiteindelijk toe leidt dat we hebben gezegd 
we gaan het Stadskantoor leegmaken op de begane grond, en een aantal functies na, 
dus de functie van de griffie met haar medewerkers, de meldkamer van de boa’s die hier
zitten en voor de rest de functies op de begane grond. Dus het vergadercentrum en de 
publieksbalie, die blijven allemaal in gebruik, maar de rest van het pand gaan we zoals 
we dat nu hebben voorgenomen vanaf begin van de zomer omturnen tot eigenlijk de 
vervangende opvang voor de plek die we nu in de Crownpoint hebben. En dan kunnen 
we alle vaste bewoners van Crownpoint huisvesten in dit pand. Dat dus ook al bekeken 
en berekend en dan komen we straks nog nader op terug. Dus dat betekent dat we hier 
tussen de 700 en 750 plekken kunnen creëren inclusief de nodige bijbehorende functies 
die je dan hebt zoals een recreatieruimte en kookruimte et cetera. Ook een ontzettend 
grote operatie, want de medewerkers van het Stadskantoor die moeten eerst voor juni 
een andere plek zien te krijgen. Daar hebben we drie alternatieven voor. We hebben het 
pand aan de Noordendijk, Energieplein, we hebben het pand hiernaast op De Hellingen 
en we hebben nog het Springer gebouw wat we kunnen gebruiken van de zesde tot en 
met de tiende verdieping. En die drie locaties zullen dus de komende maanden in 
gereedheid moeten worden gebracht om de medewerkers van de gemeente en alles wat
daarbij hoort te huisvesten. Het betekent dat we dus voor twee jaar een tijdelijke 
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huisvesting hebben voor de gemeentelijke organisatie in aanloop naar het Huis van Stad 
en Regio zoals dat in de tweede kwartaal van 2025 moet worden opgeleverd. Dat is het 
grootste deel van onze gemeentelijke Oekraïne opvang. Dan is er nog een deel wat nu 
op de boot zit die aan de Wantijkade ligt. Een boot met, uit mijn hoofd, 198 plekken. We 
hebben al een tijdje van gezegd eigenlijk is dat de minst wenselijke opvanglocatie voor 
de Oekraïners die we kunnen bedenken, maar het is wel een locatie die vooralsnog heeft
gefunctioneerd. Het is beter dan niets, zal ik maar zeggen. Maar we waren eigenlijk al 
een tijdje op zoek om daar toch een vaste invulling voor te vinden, en die is gevonden 
aan het pand Singel 271, tegenover de ABN AMRO Bank waar op termijn appartementen 
zijn gepland door de eigenaar van het pand, maar waar we de komende jaren gebruik 
kunnen maken ook als crisisnoodopvanglocatie voor 250 personen. Dus dat betekent dat
we als gemeentelijk opvang dan het overzichtelijke geheel hebben van hier 750 mensen 
en nog 250 mensen op de Singel. Hebben we het over Oekraïners die daar gehuisvest 
worden, voor zolang het nodig is en voor zolang ook de vraag geldt. Misschien goed om 
dat ook nog even te melden, dat komt nog straks uitgebreider terug in de presentatie, 
voor onze veiligheidsregio geldt op dit moment een opgave van zo'n 2560 mensen die 
gehuisvest moeten worden. Die hebben we nu bijna geheel ingevuld, maar met die 
verhoogde opgave die ik net noemde gaat dat oplopen naar 2900 en misschien nog iets 
meer in de loop van het jaar. En dat betekent dat we dan als Dordrecht ook een 
wezenlijke bijdrage leveren aan de opvang voor Oekraïners in de regio, maar dat er ook 
natuurlijk nog behoefte is aan opvangplekken in andere gemeenten, en dat we er dus 
ook op toezien met elkaar als burgemeesters dat alle gemeenten daar een steentje, of 
een steen moet ik eigenlijk zeggen, in bijdrage. Dat is eigenlijk even het algemene beeld 
waar we mee te maken hebben. En dan nog even een korte inleiding voordat ik via de 
voorzitter de wethouder graag het woord zou willen geven. De situatie in de wereld 
bestaat natuurlijk niet uit alleen uit Oekraïne. We hebben al enige tijd in deze wereld te 
maken met andere vluchtelingenstromen die op gang zijn gekomen, en landen gaan 
daar verschillend mee om. Als ik met een Duitse collega vanuit onze zusterstad 
Recklinghausen spreek dan zegt hij: ja, daar komt hier gewoon een bus voorrijden, daar 
zitten vluchtelingen of asielzoekers in en dan heb ik misschien drie of vijf uur van 
tevoren een belletje, en dan komt er een touringcar voorrijden en dan moet ik het 
oplossen. En eigenlijk hebben we het in ons land, en dat zijn natuurlijk wel gewend met 
elkaar, toch beter georganiseerd, want we schatten in wat de stromen zijn, we schatten 
in welke opgave welke gemeente heeft, en vervolgens gaan we daarop anticiperen. En 
dat zorgt ervoor dat je enerzijds wat meer behoorlijke opvang kunt leveren, en 
anderzijds dat die mensen ook sneller een bed ter beschikking hebben omdat je daar ook
dus je voorbereiding op kunt treffen. U heeft allemaal gezien de beelden uit Ter Apel van
de afgelopen maanden. Dat is nu iets geluwd, en dat heeft ook te maken met het 
seizoen, het feit dat de toestroom van asielzoekers op dit moment iets rustiger is. Maar u
heeft ongetwijfeld ook in de krant kunnen lezen dat de verwachting is dat dat de 
komende maanden weer fors gaat toenemen. Dat de mensen gewoon komen onze kant 
op en dat we er dus als overheden, de rijksoverheid voorop, want die heeft daar de 
hoofdrol in. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de opvang
van asielzoekers. Maar uiteraard ook de gemeente, want de rijksoverheid heeft geen 
eigen grond, zeg ik altijd maar. De rijksoverheid heeft Nederland ter beschikking en 
Nederland bestaat uit 342 gemeenten, en dat betekent dat die opvang die wettelijk 
verplicht zijn, ook verdragsrechtelijk om te organiseren, dat die ergens in die 342 
gemeente moet plaatsvinden. En ik snap ook de landelijke discussie, daar vind ik zelf ook
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wel wat van, van de instroom en de uitstroom, en de derde Landers, de veilige Landers 
die misschien zo snel mogelijk terug zouden moeten naar hun eigen land omdat het daar
helemaal niet onveilig is, en men dus eigenlijk niet als vluchteling kan worden 
aangemerkt ,in ieder geval niet als statushouder. Tegelijkertijd zien we gewoon dat die 
instroom er is en dat iedereen ook verdragsrechtelijk vastgelegd recht heeft op een 
procedure die doorlopen moet worden om te beoordelen of iemand wel of niet hier kan 
blijven. Nou, we hebben de beelden in Ter Apel gezien. De veiligheidsregio's hebben de 
opdracht gekregen, en die opdracht loopt vooralsnog nog steeds om crisisnoodopvang te
organiseren. Het gaat om in totaal 450 plekken per veiligheidsregio, dus doe dat keer 25 
dan heeft u het aantal. Maar daar komt natuurlijk nog bij de reguliere AZC-opvang, daar 
is een spreidingswet voor in de maak. Die wordt binnenkort vastgesteld door de Tweede 
en de Eerste kamer, dan is het ook van toepassing en geldig. En daar hebben we 
eigenlijk als college op willen anticiperen. De crisisnoodopvang aan de Marconiweg en 
dan sluit ik af, die we nu hebben daar zitten ongeveer 154 mensen op dit moment. Dat 
zijn vluchtelingen, asielzoekers die de procedure in Ter Apel nog in moeten, want Ter 
Apel is het enige opvangcentrum vooralsnog in het land, mensen die de procedure nog 
in moeten en eigenlijk in afwachting zijn dus van de procedure die ze tegemoet gaan. En
eigenlijk een overloop van het aanmeldcentrum zoals we dat dus in verschillende 
plekken in het land hebben. Locatie Marconiweg is een tijdelijke locatie die oorspronkelijk
bedoeld was tot 1 oktober, vervolgens verlengd is tot 31 december, toen verlengd is tot 
1 april, en nu hebben we gezegd 1 juli gaat het echt dicht, want deze locatie is niet 
geschikt voor langdurig verblijf. Dit is echt het uiterste wat we uit die locatie kunnen 
halen. En dan hebben we denk ik ook als Dordrecht een serieuze bijdrage geleverd aan 
het acute probleem, maar we moeten ook meedenken over het structurele probleem en 
daarvoor geef ik het woord terug aan de voorzitter.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: U heeft een vraag van mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Nou ik heb zelfs nog drie vragen, voorzitter. De eerste vraag gaat 
over de medezeggenschap van de werknemers. Is er overleg geweest met - ik heb het 
over het Stadskantoor nu - de Ondernemingsraad en wat is de bevoegdheid van de OR in
deze? Dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is, in de RIB wordt gesproken over de 
opvang van Oekraïners. Kan de burgemeester garanderen dat er alleen maar Oekraïners 
in het Stadskantoor zullen worden gehuisvest, of nagenoeg alleen maar? En de derde 
vraag is wat betreft mogelijk andere locaties, welke zijn onderzocht, en het vervolg op 
deze vraag is het niet mogelijk dat de gemeente Dordrecht in een naburige gemeente 
een locatie huurt en daar deze Oekraïners opvangt? Is eigenlijk vier vragen. 

De voorzitter: Burgemeester Kolff kunt u hierop antwoorden of komen sommige 
antwoorden straks in de presentatie naar voren?

De heer Kolff: Ik kan hierop antwoorden. De werknemers zijn geïnformeerd die nu hier 
werken in dit gebouw vorige week in een bijeenkomst waar de gemeentesecretaris, 
overigens samen met wethouder Merx als wethouder P&O aanwezig waren. Er was een 
grote groep medewerkers aanwezig, en die bijeenkomst die werd afgesloten met een 
applaus, en met de uitspraak dat men in het algemeen buitengewoon trots is op het feit 
dat het college deze stap neemt om het gemeentehuis, het Stadskantoor moet ik 
zeggen, ter beschikking te stellen voor de opvang van Oekraïners. En natuurlijk is er ook 
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vanuit het bevoegd gezag richting de OR, dus de bestuurder - was in dit geval de 
gemeentesecretaris - contact met de OR over, maar daar hebben we op geen enkele 
manier de vrees dat daar hobbels of iets op de weg komt. Natuurlijk is het een enorme 
operatie, vraagt het ook weer veel van onze medewerkers. En tegelijkertijd is de 
algemene teneur echt dat men hier heel graag een bijdrage aan wil leveren. Als het gaat
om de groep die hier gehuisvest gaat worden dan is dat eigenlijk nagenoeg - want u 
gebruikt zelf dat woord - dezelfde groep als die nu in Crownpoint zit. En daar zit voor een
deel … Dat zijn eigenlijk alleen maar Oekraïense mensen, dus daar zitten vooral moeders
met kinderen waarvan de echtgenoten of de vaders op dit moment in Oekraïne zelf een 
hele nare en bijzondere een bizarre rol moeten vervullen. Tachtig procent van die 
mensen, is ook nog goed om te vermelden, werkt in onze stad veelal in onze stad of in 
hun directe omgeving. Vandaag, toen wij er waren met het college was het ook eigenlijk 
angstig stil want de kinderen waren naar school of op het kinderdagverblijf, en de 
volwassenen waren aan het werk. Wat er nog wel tussen zit, zeg ik dan maar eventjes, is
een stuk derdelanders, mensen die zijn meegekomen in de stroom vanuit Oekraïne 
tussen maart en 1 juli toen er nog eigenlijk geen toezicht was op, of gebrekkig toezicht 
was, laat ik het maar zo zeggen, op wie komt dat nu eigenlijk binnen? Iedereen die zei ik 
kom uit Oekraïne, die werd daar toegelaten, en daar heeft daar hebben wij wel een 
voordeel van de omvang van onze locatie omdat die locatie zo groot is dat wij ook 
bijvoorbeeld de ambassade bereid vinden om daar letterlijk te gaan zitten en te toetsen 
van waar komt u vandaan, wat heeft u voor paspoort, wat heeft u voor achtergrond, et 
cetera. De regeling landelijk is ook gewijzigd in de zomer. Vanaf die tijd mogen 
derdelanders niet meer in de Oekraïne opvang worden opgenomen, maar de mensen die
er zaten mogen er nog wel zitten. Voor hen is een aparte regeling die op 4 maart 
aanstaande afloopt, dat betekent dat op 4 maart er alleen nog maar Oekraïners in de 
Oekraïne opvang mogen zitten. Maar daar vind ik nog wel belangrijk om te vermelden 
het bevoegd gezag om te toetsen of iemand wel of niet daaraan voldoet dat zijn wij niet 
als gemeente, dat is het rijk. En als er iemand zit die daar niet thuishoort dan hebben wij 
niet een rol te vervullen, maar dan is dat de Dienst Terugkeer en Vertrek. En dat is een 
belangrijk orgaan, maar wel een orgaan dat met buitengewoon groot personeelsgebrek 
kamt, en dat is een onderwerp waar we het in het veiligheidsberaad regelmatig over 
hebben. Maar ja, Staatssecretaris wij lossen hier allerlei problemen op voor het rijk, wij 
helpen, we dragen graag bij, vooral voor die mensen uit menselijk oogpunt, maar we 
vinden ook wel dat u uw zaken op orde moet hebben en dat de Dienst Terugkeer en 
Vertrek zodanig bemenst moet zijn dat dat werk ook gewoon gedaan kan worden. Dus 
dat is echt iets waar we veel aandacht voor hebben. Dus ik kan niet garanderen dat het 
alleen maar Oekraïners zijn, wel nagenoeg, en de mensen die daar dus eigenlijk niet 
meer mogen zitten die moet door de Dienst Terugkeer en Vertrek op een andere wijze 
worden begeleid. En dan de laatste vraag, andere locaties. Ik schetste net al, we hebben 
2560 als opgave momenteel, daarvan zitten er ongeveer een kleine 1000 op dit moment 
in de gemeentelijke opvang in Dordrecht en die andere bijna 1500 mensen die zitten al 
in locaties in de omliggende gemeenten. En gemeenten die lossen dat op verschillende 
manieren op. Ik noem maar wat, de Molenlanden heeft ervoor gekozen om bijvoorbeeld 
via allerlei verenigingen en kerken grootschalige opvangen te organiseren waar zo'n 300
mensen ook met particulieren thuiszitten of in een grootschalige particuliere opvang. 
Niet elke gemeente heeft leegstaande kantoorpanden van de omvang van Crownpoint, 
dat zult u begrijpen, dus er zijn allerlei oplossingen bedacht, maar die 1500 van de 2500 
zitten wel degelijk in onze omliggende gemeenten. En het is iedere dag weer opnieuw 
een puzzel, en daar is mevrouw Vergouwe ook elke dag mee bezig om op zoek te zijn 
naar andere locaties, naar betere locaties, naar geschiktere locaties en om te kijken of 
we bijvoorbeeld een locatie in een andere gemeente kunnen vinden maar waar wij dan 
wel ambtelijke bijstand verlenen, want dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Dus 
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daar worden allerlei puzzels gelegd, en wij zijn van mening als colleges dat dit wat we nu
voorstellen dat dat echt de beste oplossing is voor deze groep mensen. 

De voorzitter: Burgemeester, ik heb gezien mijnheer De Vries, daarna mevrouw Koene, 
daarna mijnheer Uysal. Ja, mijnheer De Vries u had een vraag? 

De heer De Vries: Voorzitter, de VSP is uiteraard ook geschokt bij het zien van de 
beschamende en mensonterende beelden van Ter Apel, een gevolg van het huidige 
falende kabinetsbeleid. 

De voorzitter: Mijnheer De Vries, ik ga u even onderbreken. Het is niet de bedoeling een 
woordvoering te houden. U mag een vraag stellen over wat de burgemeester heeft 
verteld. 

De heer De Vries: Sorry. Waarom moet de gemeente Dordrecht nu een voorbeeldfunctie 
gaan vervullen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum? 

De voorzitter: Dat is nog niet aan de orde. Daar gaat mevrouw Van Benschop straks wat 
over vertellen. 

De heer De Vries: Oké. 

De voorzitter: Ja? Dan ga ik naar mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ja dank, voorzitter. Twee vragen. Er is net al iets gezegd over de 
medewerkers en dat die op de hoogte zijn gebracht. Dat is natuurlijk altijd fijn als er 
applaus klinkt. Dat is een soort collectief iets wat je dan met mekaar op dat moment 
hebt, maar het heeft wel een hoop impact. En ik zou graag willen weten op welke manier
er geborgd wordt dat de medewerkers die dus net een hele coronatijd achter de rug 
hebben en dat is een hele kwetsbare periode gebleken, dat staat dan allemaal weer op 
de rit, en nu een soort van worden herverdeeld over gebouwen. Dat heeft impact, zeker 
ook voor de diensten die hier op het Stadskantoor gevestigd blijven. En onze vraag is 
dan ook van hoe dat dan geborgd wordt dat daar menskracht opgezet wordt omdat in de
gaten te houden of wat dan ook? Maar in ieder geval dat is dus vraag één. Vraag twee is,
er wordt gesproken over budgetneutraliteit, dat het streven is budgettair neutraal de 
hele operatie te doen, en wij vragen ons af hoe de bevoegdheden liggen als het budget 
toch overschreden wordt? 

De voorzitter: Burgemeester Kolff. 

De heer Kolff: Om op het laatste in te gaan, dat is ook best een ingewikkelde puzzel, 
want we hebben op dit moment dit pand staan wat eigenlijk niet aan weten regelgeving 
voldoet omdat het niet het juiste klimaat niveau heeft, dus goed dat we aan een nieuw 
Huis van Stad en Regio werken. Dat is ook broodnodig. Maar dit pand hebben we staan. 
We hebben natuurlijk nog een aantal andere panden staan. Als je kijkt naar de 
Noordendijk, daar waren we laatst ook als college op een op een bepaalde dag in de 
week - ik weet niet meer welke dag - maar je kon er bijna een kanon afschieten. En we 
maken daar wel kosten voor, dat pand, dat staat daar gewoon te staan met heel veel 
lege werkplekken. Dus we hebben ook gemeend om met deze beweging een aantal 
vliegen in één klap te slaan met ons hoofdargument we voelen ons verantwoordelijk voor
de Oekraïense groep die we hier nu al een tijdje opvangen en die willen we ook graag de 
zekerheid bieden dat ze kunnen blijven lang dat nodig is, en tegelijkertijd willen we ook 
uit efficiëntie en efficiëntie overwegingen willen we het zo goed mogelijk doen. Dus het 
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feit dat we panden hebben in of nabij de binnenstad die van de gemeente zijn die ook 
die klaar zijn eigenlijk voor een kantoorfunctie, en die voor een deel van de week ook 
leeg staan, hebben we ook gemeend om daar een slag in te slaan. Dus uit het 
kostenoogpunt denk ik dat we er echt goed uitkomen, zeker ook omdat de Oekraïne 
opvang, en dat geldt overigens ook voor het onderwerp waar collega Van Benschop 
straks over gaat spreken, die worden gewoon volledig vergoed door het rijk. En ik zeg 
wel even in één zin: die worden gewoon volledig vergoed door het rijk. Dat heeft hier en 
daar ook echt wel wat voeten in aarde maar daarvan is echt het uitgangspunt dat we 
iedere cent die we daaraan uitgeven krijgen vergoed. Als het gaat om impact op de 
organisatie, ja, die is er. Dat is ontegenzeggelijk, want het is natuurlijk altijd eenvoudiger
om één verhuizing te hebben, namelijk tweede kwartaal van 2025, dan twee 
verhuizingen te hebben. Tegelijkertijd heeft die coronatijd, die ook veel impact had op de
organisatie, ons ook het nodige geleerd, namelijk flexibeler werken, thuiswerken et 
cetera. Dus die mix daarvan is iets wat we ook mee kunnen nemen in de fase die we nu 
tegemoet gaan, en ik heb er alle vertrouwen in. De gemeentesecretaris heeft daar ook al
het nodige voor in gang gezet met zijn mensen, dat dit dat dit goed komt en dat we deze
klus met elkaar klaren. Maar ik kan niet ontkennen dat het een enorme impact gaat 
hebben, dat klopt, maar de winkel blijft wat ons betreft gewoon open tijdens de 
verbouwing, zeg ik dan maar even. Daar gaan inwoners ook niet zoveel van merken.

De voorzitter: Dank u wel. Is dat voldoende, mevrouw Koene? 

Mevrouw Koene: Nou, het geeft nog niet echt antwoord op mijn vraag hoe er geborgd 
wordt dat medewerkers in de gaten gehouden worden. Maar goed dan vertrouw ik er 
maar op dat dat gebeurt. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw vertrouwen. Mijnheer Uysal en daarna mevrouw 
Schnabel. 

De heer Uysal: Ja, dank voorzitter. Ook dank aan de burgemeester voor de toelichting. 
Voordat ik een vraag gaan stellen vind ik het wel echt een groot gebaar van het college. 
Dit getuigt echt van een echte solidariteit en medemenselijkheid om nota bene de eigen 
werkplek op te offeren om vluchtelingen onderdak te bieden.

De voorzitter: Ik ga ook aan u vragen of u een vraag wil stellen.

De heer Uysal: Nou, ik vind dat dat ook wel een keertje gezegd mag worden.

De voorzitter: Ik denk dat daar later misschien nog gelegenheid voor komt, maar dat we 
nu even ons beperken tot stellen van vragen.

De heer Uysal: Een vraag aan de burgemeester over de verhuizing van de Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen. Is de verhuizing naar het Stadskantoor en de Singel, is daarmee de
opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen daarmee compleet? Want ik lees in het 
stuk dat het niet zo kan zijn dat er in Dordrecht een AZC wordt geopend en er geen 
oplossing is gevonden voor de Oekraïners. Dus ik wilde even weten van de burgemeester
of hiermee de opvang van de Oekraïense oorlogsvluchteling compleet is?

De heer Kolff: Dat is een goeie vraag, voorzitter. We hebben in ieder geval gemeente om
die zin te moeten opschrijven, omdat natuurlijk zijn het twee aparte trajecten, zijn het 
twee aparte besluiten, maar je kunt ze ook niet helemaal los van elkaar zien. Ten eerste 
niet omdat het van onze ambtelijke organisatie en de mensen niet moeten voorbereiden 
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- vaak zijn dat dezelfde mensen, zeg ik dan maar even - het nodige wordt gevraagd, daar
begint het mee. Maar ook niet omdat je al een groep vluchtelingen, namelijk de 
Oekraïners hiernaast in Crownpoint hebt zitten. Die zitten hier al tien maanden, kinderen
gaan hier soms naar school, vaak naar school, mensen werken hebben hier een baan, 
voelen zich veilig hier, zijn blij dat ze ondanks de verschrikkelijke omstandigheden, hier 
veilig plek hebben gevonden. Wij voelden een grote verantwoordelijkheid voor specifiek 
deze groep. En als het nu zo zou zijn dat we wel een locatie hadden kunnen vinden voor 
een AZC maar niet voor deze groep Oekraïners, dan hadden we daar als college enorm 
veel moeite mee gehad. Sterker nog, dat vonden we eigenlijk onacceptabel, en vandaar 
dat die zin erin staat. Dus we vinden dat we eigenlijk primair de groep die hier al is dat 
wij onze verantwoordelijkheid voor willen nemen, en dat er vervolgens een vervolgvraag 
ligt: gaan we een bijdrage leveren aan het landelijke probleem van de asielzoekers en 
die vluchtelingenstroom? Nou, het antwoord daarop is dus ook ja, maar die is wel 
afhankelijk van het antwoord op de eerste vraag. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. En laat ik nog even één keer benadrukken: 
alsjeblieft geen politieke statements nu maken. Het is beeldvormend. Hopelijk komen we
later op de avond daar nog aan toe. Dat hangt een beetje af van het aantal vragen wat 
er gesteld wordt, en anders kan het vast en zeker in de raad. Ik heb mevrouw Schnabel 
als eerste en daarna mijnheer Venderbos en dan mijnheer De Heer. En ik begrijp best uw
bedoeling mijnheer Uysal maar u moet het gewoon even nu niet doen. 

Mevrouw Schnabel: Dank u wel voorzitter. Ik heb een korte vraag. U vertelde net dat de 
medewerkers naar drie plekken in Dordrecht gaan, en dat ze dan eigenlijk in afwachting 
zijn totdat het Huis van Stad en Regio klaar is, en dat ze daar dan naartoe kunnen gaan. 
En zijn er ook scenario's voor het geval, en dat hopen we natuurlijk niet, maar dat 
wanneer Stad van Huis en Regio vertraging oploopt door problemen dat daar scenario's 
zijn waar ze dan vervolgens naartoe kunnen gaan, of kunnen ze gewoon zo lang als 
mogelijk is blijven op die drie locaties? 

De voorzitter: Burgemeester Kolff?

De heer Kolff: Ja, dat laatste. Dus we hebben die locaties gewoon in gebruik totdat het 
Huis van Stad en Regio is opgeleverd. Het klinkt een beetje gek, hè, er wordt nu pas 
gesloopt en straks moet er nog gebouwd gaan worden. Maar er is al ontzettend veel 
voorwerk verricht om dat mogelijk te maken, daar is de raad ook voor een deel natuurlijk
verantwoordelijk voor geweest bij de besluitvorming et cetera, dus er is eigenlijk al heel 
veel werk verricht, en tot op heden lopen we keurig op schema. Dus dat hecht ik ook nog
wel aan dat te zeggen. Echt tweede kwartaal of 2025 is en blijft het doel, maar het kan 
natuurlijk altijd door externe omstandigheden zo zijn dat het uitloopt en dan hebben we 
gewoon de kantoorruimtes ter beschikking die we nu benoemen. 

De voorzitter: Mijnheer Venderbos?

De heer Venderbos-Lambinon: Dank u wel voorzitter. Ik heb ook een korte vraag. Dit 
pand wordt in 2025 gesloopt. Dat betekent … Of nee, 2025. Dat betekent dat de opvang 
is tot op dat moment, dat de sloop is. Stel dat de oorlog toch nog steeds aan de gang is, 
is er dan al zicht op een volgende locatie? Wat gebeurt er? Is er nu niet gezocht naar een
meer permanente locatie?

De voorzitter: Burgemeester Kolff.
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De heer Kolff: Nou, de scope of de reikwijdte eigenlijk om mensen die het woord scope 
niet zo fijn vinden, maar de opvangduur voor Oekraïners is eigenlijk door het rijk op dit 
moment gemaximeerd op een jaar. Dus dat betekent dat de uitvraag vanuit de 
rijksoverheid aan de veiligheidsregio’s is: zorg nu dat je voor een jaar opvang biedt. We 
gaan dit pand natuurlijk verbouwen om het mogelijk te maken voor of Oekraïne opvang 
met een wat langere reikwijdte. Dus dat betekent dat we ook daar nog, en dat is nog niet
helemaal rond maar daar heb ik hele goeie hoop op, dat de rijksoverheid ook gaat 
zeggen: ja, in dit geval zo'n grote opvang, we snappen dat we dat niet voor een paar 
maanden doen dus we gaan daar ook de zekerheid op bieden dat dat voor bijvoorbeeld 
twee jaar of … Maar dat is een hele verre scope als je het vergelijkt met de afgelopen 
tien maanden, want het lijkt alsof de Oekraïne oorlog al heel lang bezig is., maar elke 
dag is er één te lang, zeg ik er tegelijk bij. Aan de andere kant doen we dat nu pas tien 
maanden, en dat betekent dat twee jaar ten opzichte van die tien maanden al behoorlijk 
ver weg is. Dus je kunt het heel moeilijk overzien. Overduidelijk is dat dit pand er op enig
moment niet meer staat. Maar als het dan nodig is dat we nog steeds blijven opvangen, 
ja, dan gaan we op zoek naar een volgend alternatief. Dat is de puzzel die we permanent
leggen van we hebben opvanglocaties nodig maar we willen ook de ontwikkeling van 
deze stad door laten gaan inclusief de benodigde woningbouw et cetera, die je ook weer 
nodig hebt om je eigen bevolking goed te kunnen huisvesten, maar ook bijvoorbeeld 
mensen die uit een AZC komen en die status krijgen ook te kunnen huisvesten. Dus dat 
moet hand in hand gaan, en dat is een permanente puzzel. Maar we zijn blij dat we deze 
oplossing voor de komende jaren kunnen bieden.

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Mijnheer De Heer, daarna mijnheer Klerk, en 
dan zou ik eigenlijk toch wel willen voorstellen dat we naar wethouder Van Benschop 
gaan, want er zitten daarnaast nog twee mensen. Hou ook in uw achterhoofd bij het 
stellen van vragen dat in die presentatie misschien ook wel wat antwoorden naar voren 
komen. Mijnheer De Heer. 

De heer De Heer: Ja voorzitter, dank u wel. Even een vraag over de kwaliteit van leven, 
of de kwaliteit van overleven zou je kunnen zeggen van de Oekraïners die nu in 
Crownpoint zitten en dan mogelijk hiernaartoe komen. Hoe zal dat zijn straks? Is dat qua 
kwaliteit vergelijkbaar, of wordt dat uitdagender, of wordt daar een verbeterslag 
gemaakt omdat het nog langer gaat duren? Is daar iets over te zeggen?

De voorzitter: Burgemeester Kolff?

De heer Kolff: Mijn inschatting is dat die vergelijkbaar is met zoals we die nu zien in 
Crownpoint, en dat dat wel echt beter is dan de eerste paar maanden in Crownpoint. 
Daar moesten we natuurlijk met elkaar ook enorm veel dingen leren en ontdekken. Daar 
ontdekten we bijvoorbeeld - we werkten daar in het begin nog met een cateraar die elke 
dag het eten kwam brengen - eigenlijk dat de Oekraïners veel liever zelf willen koken. 
Dus daar zijn keukens geïnstalleerd, maar die waren er natuurlijk niet van de één op de 
andere dag. Nou, zo zijn er wel meer lessen die we kunnen trekken en die we hier 
meteen goed kunnen doen zodat die mensen eigenlijk één op één over kunnen. Maar de 
kwaliteit van leven? Ja, dat is natuurlijk niet zoals u en ik thuis gewend zijn, maar het is 
absoluut eentje waar de meeste Oekraïners die ik of die wij spreken heel dankbaar voor 
zijn, en eentje die dus vergelijkbaar is met situatie zoals hiernaast is.
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De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een korte vraag, die komt ook voort uit 
de andere vragen die ik gehoord heb gerelateerd aan de bestuurbaarheid van de stad. Is
geborgd dat qua arbeidsvoorzieningen en werkplekken et cetera Dordrecht wel een 
aantrekkelijke gemeente blijft om voor te werken? Nou ja, omdat dat is ook een 
probleem natuurlijk wat breder telt, maar is daarover nagedacht hoe dat geborgd wordt?

De voorzitter: Burgemeester Kolff?

De heer Kolff: Ja, dat is bijna zou ik zeggen … Of eigenlijk, of zonder eigenlijk? Dat is een 
vraag voor de portefeuillehouder P&O, maar die zit driftig ja te knikken. En misschien is 
dat een beetje off topic, maar ik kijk even aan de voorzitter of die zo goed is om 
wethouder Merx daar kort het woord voor te geven?

De voorzitter: Gezien het belang van de vragen denk ik dat we dat wel even kunnen 
doen. En mijnheer Merx die heeft zo'n mooie stem, hè. 

Wethouder Merx: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: En hij is altijd kort van stof.

Wethouder Merx: Zeker, meer dan vijftien minuten heb ik niet nodig. Nee, de kwaliteit en
het werk voor de gemeente Dordrecht dat is één van de speerpunten die we sowieso 
hoog in het vaandel hebben staan. We zitten in een krappe arbeidsmarkt, is in de eerste 
plaats, maar in de tweede plaats wil je gewoon hebben dat de mensen fijn en 
enthousiast hier kunnen werken. Dat betekent dat we met een programma bezig zijn om 
te zorgen dat mensen vanaf het moment dat ze solliciteren tot met het moment dat ze 
onze gemeente weer verlaten of doordat ze met pensioen gaan of ergens anders een 
nog leukere baan gevonden hebben, dat ze echt met heel veel plezier terugkijken, en 
dat dat ware ambassadeurs zijn voor onze gemeente. Daarom is er ons ook heel veel 
aan gelegen, en de burgemeester heeft dat juist ook toegelicht, dat ook in dit proces 
ongelooflijk veel aandacht is voor onze medewerkers. We houden goed de vinger aan de 
pols - in antwoord ook op de vraag van mevrouw Koene - we staan regelmatig contact 
om te vragen hoe gaat het. En ook als we gaan herhuisvesten dan zorgen we ervoor dat 
de teams, als die zijn samengesteld, zoveel mogelijk bij mekaar komen. Eigenlijk is dat 
gewoon een opdracht die we ons zelf hebben gegeven zodat niet dat mensen 
versnipperd, ook voor de teams ergens worden geplaatst. Dus kort en bondig, jazeker, 
we houden echt vinger aan de pols. We staan goed in contact met de Ondernemingsraad
en zorgen ervoor dat dit proces zo goed mogelijk verloopt, omdat er niemand wat aan 
heeft dat mensen dadelijk gedesillusioneerd onze gemeente gaan verlaten. Dus dat is 
even heel kort en bondig het antwoord.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Merx voor deze reactie. Ik zou bijna zin krijgen om 
te solliciteren.

Wethouder Merx: U bent welkom.

De voorzitter: Ja, dan moet ik uit de raad. 

Wethouder Merx: En dan raken we u kwijt in de raad. Dat zouden we niet willen.

18



De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, kunt u wat meer gaan vertellen over de keus van 
Dordrecht om een AZC te gaan beginnen?

Mevrouw van Benschop: Te gaan beginnen? Mooi gezegd. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik 
denk dat burgemeester Kolff al heel veel heeft gezegd over de context waarbinnen het 
college dit principebesluit genomen heeft, dus ik ga proberen niet te veel te herhalen, en
wat nieuwe context toe te voegen, beginnend bij die enorme opgave die we op ons af 
zien komen hè waarbij de burgemeester net al aangaf: proberen vooruit te kijken wat 
gaat er nodig zijn? En de verwachte instroom vanaf 1 januari 2024 van nieuwe 
asielzoekers gaat ongeveer 75.500 mensen zijn, landelijk. Dat betekent dat er 
vervolgens een verdeling is gemaakt over de verschillende provincies waarbij de 
provinciale opgave voor Zuid-Holland uitkomt op ongeveer, in totaal, 18.500 plaatsen 
voor mensen die we op moeten vangen. Als je dat weer terugrekent naar onze regio, en 
de regio is dan Zuid-Holland Zuid, dan komen we uit op een aantal van ongeveer … Of 
sorry. Vervolgens ga je naar de regionale opgave kijken, en als je het dan doorrekent 
naar Dordrecht dan kom je uit op een taakstelling van ongeveer 500 plekken die we 
moeten realiseren. Er is ook al wat gezegd over die spreidingswet die eraan komt. Dit is 
een hele grote opgave waaruit is gebleken dat niet alle gemeenten daar altijd even 
vooruitstrevend zijn in het oppakken van dit soort opgaves. Daar is die spreidingswet 
voor bedoeld, om vervolgens dan een taakstelling op te kunnen leggen aan gemeenten 
om deze plekken ook daadwerkelijk te realiseren. En in die context heeft het college 
gemeend een besluit te moeten nemen, willen nemen, om aan de ene kant de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme opgave die we zien en de urgentie die 
we zien, en aan de andere kant ook de regie te houden over hoe we dat dan gaan 
realiseren in Dordrecht, onder welke voorwaarden we dat zouden willen doen, en welk 
gesprek we daarover in de regio willen voeren. Want één van de mogelijkheden die er in 
die spreidingswet zit is om aan de hand van - je hebt de taakstelling, als je bereid bent 
daar iets bovenop te doen bijvoorbeeld - is er een mogelijkheid om binnen de regio te 
kijken hoe je door middel van afspraken met de regio kan kijken hoe andere gemeenten 
een deel van de opgave van de bredere opvang kunnen oppakken. Dat zou dan kunnen 
betekenen dat de eerste gemeente een groter aantal asielzoekers opvangt in een AZC, 
en dat een tweede gemeente bijvoorbeeld meer doet op de opgave van statushouders 
huisvesten. Dat regio bod moet tot stand komen via de regio… 

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, de heet Gündogdu die heeft een vraagje.

De heer Gündogdu: Ja, voorzitter. Mevrouw Van Benschop, ik stoor u even. Maar ik ben 
even benieuwd, als die spreidingswet er niet zou zijn, of die is er nog niet, maar die gaat 
binnenkort komen, wat zou dan het standpunt van het college zijn geweest? 

De voorzitter: Ik vind het bijna een politieke vraag eerlijk gezegd, maar misschien geeft 
ze toch antwoord.

Mevrouw van Benschop: Nou ja, ik kan daar geen antwoord op geven, dus dat ga ik dan 
ook niet doen. Ja, ik heb geen idee wat ik daarop zou moeten antwoorden. Ik heb net de 
twee redenen, de twee kanten aangegeven waarom we op dit moment dit besluit 
hebben genomen, en ik denk dat dat voor deze situatie het meest relevante antwoord is.

De voorzitter: Prima, gaat u verder met uw betoog.

Mevrouw van Benschop: Ja, waar was ik? Bij de regionale regietafel. Nou ja, goed, dan 
even naar de Dordtse situatie waarbij we - dat heeft ook in principebesluit kunnen lezen 
en in het raadsvoorstel - de raad vragen om wel of geen wensen en bedenkingen mee te 
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geven, is dat we hebben gezegd we zijn bereid te kijken naar een groter aantal 
opvangplekken binnen een AZC onder voorwaarden die gaan over bijvoorbeeld 
duurzaamheid, over mobiliteit. Het is belangrijk dat de locatie die daar uiteindelijk 
gekozen wordt ook bereikbaar is, dat we kijken of er mogelijkheden zijn om de 
asielzoekers te laten werken. En daarbij zijn al die voorwaarden bedoeld om het zowel 
beter te maken, goed te maken voor de mensen die we opvangen als de omgeving 
waarin een dergelijk AZC geplaatst zou worden.

De voorzitter: Mijnheer Portier heeft een vraagje voor u.

De heer Portier:: Ja dat gaat dan met name inderdaad over dat werken van asielzoekers, 
want we zien bijvoorbeeld met Oekraïners die mogen werken dat dat ook grootschaligs 
gebeurt. Asielzoekers zolang ze nog in de procedure zitten mogen op dit moment niet 
werken. Dat betekent dat als ze eenmaal uit de procedure zijn ze ook niet meer gewend 
zijn om dat te doen. Wat voor indicaties heeft u dat het inderdaad mogelijk wordt dat het
kabinet de mogelijkheden gaat verruimen voor asielzoekers om gewoon deel te nemen 
aan de samenleving onder andere door te werken?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, daar heeft u vast een antwoord op, want u kon 
hem verwachten.

Mevrouw van Benschop: Natuurlijk. Nou, op dit moment is het zo dat asielzoekers wel 
mogen werken, maar dat is heel beperkt tot 20, 22? 24 weken per jaar. En welke 
indicatie heb ik dat het kabinet bereid is om dat te verruimen? Wat wij zeggen is we 
willen in gesprek over de voorwaarden waarop wij bereid zijn grotere opgave te vervullen
dan dat de verwachting is dat de taakstelling zal zijn. Dus dat gesprek moet gewoon 
gevoerd worden. Dat dit een belangrijke punt is zowel voor de mensen die hiernaartoe 
komen, want het is natuurlijk ook gewoon voor hen een zinvolle dag invulling om deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij hier. En aan de andere kant is het ook voor n de 
Dordtse situatie van belang dat we die mensen er niet helemaal buitenplaatsen maar 
deel laten uitmaken van. 

De voorzitter: Ja, maar er was ook nog een vraag … Maar vult u eerst maar aan. En ik 
heb gezien …

De heer Kolff: Nou, heel kort hoor, want wethouder Van Benschop schetst wat we daar 
vanuit Dordrecht aan kunnen doen. Het is ook, laat ik het zo zeggen, via de VNG-lijn en 
via de lijn van het veiligheidsberaad op dit moment echt een hot topic. Dus laat ik het zo 
zeggen, het kabinet krijgt steeds meer druk om ervoor te zorgen dat mensen die in 
asielzoekerscentrum zitten ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren door te 
werken. 

De voorzitter: Dank u wel burgemeester voor de aanvulling. Mijnheer Schalken, en had 
ook een vraag mijnheer Klerk? En dan daarna mevrouw Schabel, want dan was u 
daarvoor.

De heer Schalken-den Hartog: Ja dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Benschop had het 
net over het feit dat Dordrecht wellicht bereid is om een groter aandeel te leveren aan 
plekken voor de opvang als ook omliggende gemeentes bereid zijn om bijvoorbeeld een 
deel van de andere opgave ruimschoots of beter in te vullen. In hoeverre heeft u al bij de
omliggende gemeentes verkend of zij daartoe bereid zijn of niet?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop? 
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Mevrouw van Benschop: Ja, ik denk dat het gepast is om hiervoor even te vragen of dan 
ook wethouder Heijkoop even aan mag sluiten.

De voorzitter: Ik doe niet aan discriminatie, dus.

Mevrouw van Benschop: Dank u voorzitter. 

De voorzitter: Maar wethouder Heijkoop, die is nogal lang van stof.

Mevrouw van Benschop: Hij gaat het heel kort houden.

De voorzitter: Kunt u het kort?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, daar is over gesproken. We hebben daar anderhalve 
week geleden in breder verband bij stilgestaan onder aanvoering van de burgemeester 
van Hoeksche Ward, Charlie Aptroot. Daar hebben we de intenties van Dordrecht op tafel
gelegd, zo vanuit het perspectief op de Oekraïne opvang als ook de totstandkoming van 
een AZC. En wij hebben nadrukkelijk de agenda verbreed ook met betrekking tot het 
huisvesten van statushouders en de huisvesting van kwetsbare groepen en de 
totstandbrenging van voorzieningen, bijvoorbeeld beschermd wonen. En dat eerste 
gesprek was stevig, intens, maar leidde wel tot openingen. En aanstaande maandag 
praten we weer verder. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Heijkoop.

De heer Kolff: Even voor de duidelijkheid, voorzitter. Waar wethouder Heijkoop nu op 
doelt, dat is die regionale regietafel, en die regionale regietafel die zie je overal in het 
land. En uiteindelijk in onze provincie heb je vier regionale regietafels die uiteindelijk ook
weer rapporteren aan de provinciale regietafel, maar onder voorzitterschap van de 
commissaris van de koning uiteindelijk het eindresultaat van de provincie ter beschikking
kan. 

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: Heeft u een vervolgvraag?

De heer Schalken-den Hartog: Ja, een vervolgvraag op de naar aanleiding van de 
beantwoording. In hoeverre is dadelijk als de besluitvorming in de raad komt is daar al 
iets meer over bekend? Want u kunt zich voorstellen dat het ons als raad wellicht op 
andere gedachten brengt of genuanceerdere gedachten brengt als we daar al wat meer 
zekerheid over hebben, over die bereidheid van die andere gemeentes. 

De voorzitter: Ja geef maar antwoord.

De heer Heijkoop: Voorzitter, vanuit onze regio hebben we nu een eerste bod neergelegd
bij de provincie. Die deadline lag al voor op vorige week. Daar hebben we nadrukkelijk 
op voorbehoud gemaakt dat we eruit komen als collectief over het gehele pakket. Het is 
tegelijkertijd ook zo dat alle gemeenten hun eigen trajecten lopen. Maar vanuit 
Dordrecht sturen we er wel op aan om al heel snel in ieder geval op intentioneel niveau 
uitspraak te hebben van andere gemeenten wat ze willen doen. Kijk, je kan niet 
verwachten dat ze op hele korte termijn al bepaalde concrete resultaten hebben. Dat 
gaat ook voor Dordrecht niet op, maar je wil al wel richtinggevende uitspraken hebben 
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omdat wij ons bod vanuit de regio en ons aandeel vanuit Dordrecht daarin ook alleen 
gestand doen in de omvang zoals ze voor ogen hebben als dat ook heeft geleid tot 
concrete toezeggingen. Dus we zullen u nadrukkelijk op de hoogte houden van de 
voortgang. Aanstaande maandag spreken we daar opnieuw over, en wij hopen inderdaad
wel daar snel meer gewoon een voortgang over terug te kunnen koppelen. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Heijkoop.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, als laatste?

De voorzitter: De allerlaatste dan.

De heer Schalken-den Hartog: Nou ja, als allerlaatste. Als de heer Heijkoop aangeeft dat 
er volgende week weer een overleg is dan lijkt het goed dat wij als raad in ieder geval 
voordat we in de raad over spreken we beschikken over de uitkomsten van die 
overlegtafels. 

De voorzitter: Kunt u dat toezeggen wethouder?

De heer Heijkoop: Nou, met een klein voorbehoud. In het eerst overleg dat was, zoals ik 
al aangaf, best wel, laat ik het woord intens gebruiken. We hebben daar ook absolute 
vertrouwelijkheid afgesproken over wat er over tafel ging ook om de andere gemeente 
de veiligheid te bieden om daar ook zich kwetsbaar op te kunnen stellen waar het gaat 
over voor welke voorzieningen, voor welke taakstelling zij zich wilden gaan inspannen. 
Op het moment dat er iets deelbaar is, en ik zal dat ook vragen om in ieder geval met 
elkaar afspraken te maken over zaken die we kunnen delen met onze raden, zullen wij 
dat vanuit het college met u delen. En ik kan me zomaar voorstellen dat het ook voor 
andere wethouders geldt, dat zij ook graag hun raden willen meenemen, dus uw verzoek
vind ik in die zin ook heel legitiem en terecht om dat ook aan de orde te stellen. Dus dat 
zeg ik u toe. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Dan gaan we een mijnheer Klerk. Nee, niet meer? 
Dan mevrouw Schnabel, en ik stel voor dat mijnheer De Heer en daarna gaan we 
proberen of mevrouw Van Benschop haar verhaal af kan maken. 

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik heb twee korte vragen. Hoe wordt gefaciliteerd dat er 
geen mensonterende situaties ontstaan, bijvoorbeeld met werkgevers zoals we 
bijvoorbeeld bij de Oekraïners zagen? En de tweede vraag is, in de brief staat ook 
zorgvuldig inpassing en communicatie met de omgeving. Mijn vraag daarover is, en 
wordt daarin ook gekeken naar bijvoorbeeld de best practices van andere gemeenten? 
Want er zijn bijvoorbeeld ook gemeenten die bijvoorbeeld iedere week samenkomen met
politie en handhaving en buurtbewoners om dan het gesprek aan te gaan over 
problemen die spelen, dus ja, zijn er al op dit moment gedachten over?

De voorzitter: Wethouder Van Benschop?

De heer Heijkoop: Ja, dank u wel voorzitter. Op de eerste vraag kan ik wel een antwoord 
geven, de tweede vraag laat ik aan de burgemeester. Hoe voorkomen we dat er 
mensonterende situaties zich voordoen? Nou, bij de Oekraïners is dat in eerste instantie 
inderdaad zijn er wat signalen van geweest, en je hebt gezien dat daar snel geschakeld 
is. Kickstart is daar ingestapt, hè. Die is aan de gang gegaan door met de Oekraïners te 
kijken naar wat is een redelijk contract? Welke situaties zijn oké in Nederland? Wat valt 
onder de noemer normaal? Ik kan me voorstellen dat we een dergelijke structuur ook 
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nodig hebben op het moment dat we een asielzoekerscentrum hebben waar die mensen 
ook zouden mogen werken. Daarbij is dat ook iets waar je met het COA over in gesprek 
moet.

De voorzitter: Dank u wel. En die tweede vraag, burgemeester, kunt u die nu 
beantwoorden?

De heer Kolff: Ja, in zijn algemeenheid geldt dat wij heel goed gaan kijken naar de 
voorwaarden waaronder dit potentiële asielzoekerscentrum er komt. En dat geldt ook 
voor veiligheid, en dat is natuurlijk echt iets wat we met het COA gaan bespreken, want 
het COA wordt uiteindelijk de beheerder en de uitvoerder van wat daar gebeurt. Wij 
bieden eigenlijk de gelegenheid voor de vestiging van een AZC, maar de COA is 
verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Maar daar zullen we natuurlijk ook zeker kijken 
naar alles wat met veiligheid te maken heeft en naar allerlei andere randvoorwaarden 
die vervuld moeten zijn. En dan kijken we ook naar best practices bij andere gemeenten 
die al een AZC hebben. Dat worden er steeds meer natuurlijk. Maar als ook gaat om de 
omvang van het AZC, minimaal 500 plekken, daar zie je eigenlijk in het land - daar is 
vandaag overigens nog een rapport over verschenen - in de rest van het land dat juist 
die wat grotere AZC’s zo goed geregeld zijn dat er zich eigenlijk heel erg weinig aan 
incidenten en situaties zich voordoet. Dus juist dit soort omvang biedt de gelegenheid 
om het goed te regelen, laat ik het maar zo samenvatten. Maar we kijken zeker naar 
andere locaties en wat daarvan geleerd kan worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Is dat een aanvulling op …

De heer Van Leeuwen: Die vraag op wat de burgemeester nu stelt. De burgemeester 
zegt dat het COA verantwoordelijk is voor de veiligheid op het moment dat er een … Of 
in ieder geval, laat ik de vraag even andersom stellen: wat is uw rol als burgemeester op
het moment dat er een asielzoekerscentrum is?

De voorzitter: Burgemeester Kolff. 

De heer Kolff: Die is niet anders dan op elke andere plek in Dordrecht, namelijk dat ik 
verantwoordelijk ben voor de handhaven van de openbare orde en de veiligheid, en ook 
het hoofd ben van de politie wat dat betreft, dus als er politie-inzet nodig zou zijn dan is 
dat ook mijn verantwoordelijkheid. Maar dat is niet anders dan als het gaat om een 
school of een bedrijfsgebouw of om het station of om welke locatie dan ook in de stad. 
Maar u kunt zich wel voorstellen dat bij de komst van zo’n AZC je van tevoren wel een 
aantal voorwaarden en afspraken kunt maken met het COA. Daar zit ik natuurlijk graag 
bij, dat zult u begrijpen. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Kolff. Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Ja voorzitter, dank u wel. Een korte vraag over te verduidelijking van 
de snelheid waarmee dit nu gaat. In het stuk lees ik een aantal heel zorgvuldig 
opgesomde data en deadlines. Bij stap 2 vooral de datum van 1 mei, waarbij gemeenten 
de kans voor die tijd hebben gekregen om iets aan te bieden. Dat is over ruim drie 
maanden. We zijn als raad gewend om toch een heel zorgvuldig traject te lopen van het 
BOB-model bij de grote en de kleine onderwerpen, dus ik was even benieuwd: is er wat 
meer te zeggen over de snelheid en de reden daarover? 

De voorzitter: Wethouder Van Benschop?
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Mevrouw van Benschop: Ja dank u wel voorzitter. Nou ja, de reden is onder andere die 1 
mei, dat dat bod afgerond moet zijn vóór 1 mei als je tot een regio bod zou willen komen.
En dan over de snelheid richting raad. De raad wordt gevraagd op 7 februari om wensen 
en bedenkingen te uiten. Het besluit tot het wel of niet uiteindelijk komen tot een AZC is 
niet iets wat we voorleggen als besluit aan de raad als een collegebevoegdheid. Dus wij 
vragen de raad om wel of geen wensen of bedenkingen te uiten op basis van het 
principebesluit om een AZC te vestigen van tenminste 500 plekken. En daar de raad te 
vragen wat voor wensen en bedenkingen daarbij spelen.

De voorzitter: Is uw vraag beantwoord, mijnheer De Heer?

De heer De Heer: Ja, ik denk daaruit begrijpen dat het dus nu nodig is om deze stap te 
zetten om over ruim drie maanden die deadline te kunnen halen?

Mevrouw van Benschop: Nou ja, daar wil ik nog even op toevoegen dat als wij eind april 
vragen aan de raad of er wensen en bedenkingen zijn, dat dat natuurlijk niet meer 
meegenomen kan worden in het proces wat je nu gaat lopen. 

De voorzitter: Dank u wel wethouder. Wat mij betreft maakt u gelijk uw verhaal af, of 
was u al klaar? 

Mevrouw van Benschop: Ja, volgens mij wel. Ja, ik was klaar. 

De voorzitter: Mijnheer Portier, heeft u nog een vraag voor de wethouder? 

De heer Portier:: Ik heb nog vragen voor de wethouder. We spreken nu inderdaad voor 
de opvang landelijk gezien van 75.000 mensen, maar volgend jaar komen natuurlijk ook 
weer 50.000, 75.000. Dat is allemaal moeilijk te voorspellen. Het jaar daarna weer. En 
we spreken nu over minimaal 500 mensen. Wat is het maximum? Is daarover nagedacht,
want we weten allemaal dat de uitstroom nogal aan het te stokken is, omdat zelfs als de 
procedure op tijd doorlopen wordt - wat lang niet altijd het geval is - zijn er weer geen 
woningen beschikbaar waar mensen naartoe kunnen. Dus wat is het maximum wat we 
kunnen huisvesten straks? 

De voorzitter: Nou, daar kun je, volgens mij, wethouder, een heel kort antwoord op 
geven, en daarna ga ik echt naar de presentatie.

Mevrouw van Benschop: Volgens de voorzitter kan ik daar een heel kort antwoord 
opgeven. Ik denk dat ik geen antwoord kan geven op het maximum. Een keer in de twee 
jaar worden die getallen vastgesteld van wat de verwachte instroom zal zijn. Voor nu zal 
die taakstelling op basis van de huidige verwachting vanaf 1 januari 2024 zijn 500. 
Dordrecht is dus onder voorwaarden bereid te kijken om daar een groter aandeel in te 
nemen. Ja, en wat er over twee jaar weer voor ons staat dat is dan op dat moment af te 
wegen. Ik kan niet nu zeggen dat is maximaal, noem maar wat. 

De heer Portier:: Voor mij voor de duidelijkheid. Als je nieuwe gebouwen …

De voorzitter: Mijnheer Portier, u wil wat zeggen?

De heer Portier:: Ja, ik wou vragen wordt er rekening mee gehouden bijvoorbeeld met de 
gebouwen waar je naar gaat kijken, of de opvangmogelijkheden, of daar uitbreiding 
mogelijk is?
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De voorzitter: Wethouder, kunt u daar nog op reageren? 

Mevrouw van Benschop: Nou ja, voor nu is het vooral heel erg belangrijk dat we een 
geschikte locatie vinden om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Wordt natuurlijk wel 
gekeken, gezien het regio bod wat we mogelijk willen gaan doen, of een locatie geschikt 
kunnen vinden die tenminste geschikt is voor meer dan 500 mensen. En wat we daar 
uiteindelijk uitkomt? Ja, ik hoop, dat is ook al in de brief volgens mij gecommuniceerd, 
echt dat we uiterlijk een week voor de raadsvergadering gewoon met een locatie kunnen
komen zodat de Raad dat ook meeneemt in de beoordeling. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu naar mevrouw ... Ja, we hadden eigenlijk 
gezegd toch dat we naar de presentatie gingen? Mevrouw Koene is …

Mevrouw Koene: Ja. Dat had u gezegd, voorzitter, maar…

De voorzitter: Ja als u een hele korte vraag wil stellen, kan dat?

Mevrouw Koene: Nou ja, het is toch nog gewoon een technische vraag, en dat gaat over 
de taakstelling. Er wordt steeds gezegd dat er een taakstelling is voor Dordrecht, maar 
er is een taakstelling volgens mij voor Zuid-Holland. En dat wilde ik even voor de 
zekerheid checken. Want op het moment dat je het anders oplost, dan kan het ook zijn 
dat onze taakstelling nul is. Daar wil ik graag even een reflectie op. 

De voorzitter: Wethouder Van Benschop? Of burgemeester Kolff in dit geval. 

De heer Kolff: Het is goed om dat toch nog even op te helderen. Er is inderdaad een 
landelijke opgave, 75.500, dat is nu het getal waarvan uitgegaan wordt voor de komende
twee jaar. Dat is geëxtrapoleerd naar per provincie, en dan kom je voor de provincie 
Zuid-Holland heb je eigenlijk – het is een beetje ingewikkeld - maar je hebt eigenlijk - dat 
wordt straks ook nog in de presentatie verteld - drie getallen. Je hebt één getal op basis 
van de spreidingswet. Dat is heel simpel, dat is namelijk het aantal inwoners van Zuid-
Holland delen door het totaal aantal inwoners van Nederland en dan kom je uit op een x 
aantal voor de provincie. Dan is er nog een getal van de Landelijke Regietafel zoals dat 
heet. Dat is de afspraak die gemaakt is tussen het rijk en de twaalf provincies, waarbij de
provincie Zuid-Holland en Noord-Holland - heeft u misschien in de pers kunnen lezen - 
twee commissarissen daar nog niet klaar mee zijn, want dat betekent namelijk dat er én 
wordt gekeken naar het inwonersaantal én naar de achterstand die op dit moment 
iedere provincie heeft ten opzichte van de huidige behoefte. Onze provincie heeft op dit 
moment 1800 vaste AZC-plekken, wat in relatie tot de opgave die er ligt, ongelooflijk 
weinig is. Dat betekent dat we een hele inhaalslag hebben te plegen en daar krijg je 
eigenlijk een soort sanctie voor als provincie volgens de Landelijke Regietafelnormering. 
Daar vinden wij wat van in de provincie, dus de vier voorzitters van de veiligheidsregio’s 
die met de commissaris samen de Provinciale Regietafel vormen, gaan daarover ook nog
in gesprek met de staatssecretaris. En we willen ook eigenlijk komen met een aanbod 
vanuit de provincie waarvan we zeggen nou, dat vinden wij een redelijk aantal, en dat is 
het derde getal waar we het over hebben. Maar waar wij nu vanuit zijn gegaan dat is het 
aantal van de spreidingswet en dan kom je dus op die 18.000 voor Zuid-Holland. Als je 
dat vervolgens terugbrengt naar het niveau van Zuid-Holland Zuid en ook weer 
terugbrengt naar het niveau van Dordrecht dan kom je voor Dordrecht uit op die 500 
waar wethouder Van Benschop het nu overheeft gebaseerd op inwonersaantal. Betekent 
dat bijvoorbeeld regio Haaglanden in Rotterdam Rijnmond in absolute zin een grotere 
opgave hebben dan wij, maar dat zijn ook grotere gebieden. Dus dat is eigenlijk hoe 
vanuit de Provinciale Regietafel teruggegaan wordt naar de Regionale Regietafel, en 
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nogmaals daar kunnen dus afspraken worden gemaakt. Als wij een groter aantal nemen 
dan kan het zo zijn dat bijvoorbeeld - ik zeg maar wat - gemeente Zwijndrecht of 
Alblasserdam of Papendrecht zegt nou dan hebben wij geen AZC, dan hebben wij geen 
asielzoekersplekken, maar dan leveren wij wel in verhouding een grotere bijdrage aan 
het huisvesten van statushouders, en dat ontlast onze woningmarkt in Dordrecht weer 
zodat de huizen sneller beschikbaar komen voor mensen die hier nu al wonen en een 
huis zoeken. Dus dat zijn de deals waar - ik kijk dan maar even - wethouder Heijkoop 
mee bezig is aan de Regionale Regietafel die per regio worden gemaakt.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

De heer Kolff: En uiteindelijk met het leiden tot een provinciaal … Ja, provinciaal moet 
het plaatje uiteindelijk kloppen, volgens de normering die daar gelden. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Mevrouw Koene tevredengesteld met dit 
antwoord voor dit moment? Goed. Dan gaan we naar mevrouw Vergouwe en kunt u 
proberen het in zeven, laten we zeggen max tien minuten te doen? 

Mevrouw Vergouwe: Ja voorzitter, dank u wel. Ik zal proberen dat zo snel mogelijk te 
doen. En volgens mij kan dat ook omdat heel veel vragen eigenlijk al aan de orde 
geweest zijn. De presentatie is in twee onderdelen, hè. Het eerste onderdeel gaat over 
het principebesluit zoals het college die heeft genomen met betrekking tot het 
beschikbaar stellen van het Stadskantoor voor de huisvesting van Oekraïners, en 
daarnaast de herhuisvesting van de ambtenaren en het college. En mijn collega Guido 
zal een toelichting geven op de opgave en de consequenties die er zijn met betrekking 
tot huis huisvesting asielzoekers. Als het gaat om de huisvesting van de Oekraïners gaat 
het over de achtergrond, het kader, keuze voor het Stadskantoor, de verhuizing van én 
de organisatie én het college in het vervolg. De achtergrond heeft de burgemeester 
eigenlijk al een stukje geschetst, hè. Dat gaat over het feit dat dat er ongeveer 65.000 
Oekraïners op dit moment in de gemeentelijke opvang moeten worden opgevangen. 
Voor Dordrecht betekent dat nu 735 mensen in Crownpoint, 100 op de hub, en 200 op de
boot. U weet dat wij de Singel aan het verbouwen zijn om de mensen die we nu op de 
boot opvangen op de locatie Singel op te vangen. En omdat we weten dat, en ook dat is 
door de burgemeester toegelicht, er vooralsnog geen perspectief is op terugkeer kijken 
we ook naar de langere termijn, dan gaan we van 75.000 opvangplekken maar 90.000. 
Voor onze regio betekent dat van zo'n 2560 plek die we nu ook ongeveer beschikbaar 
hebben naar zo'n 2900 voor Zuid-Holland Zuid. In Dordrecht wordt op dit moment 
hebben we zo'n 1035 plekken en op het moment dat de Singel opgeleverd is hebben we 
er zo'n 1085. Nou, op dit moment leveren wij daarmee een heel klein beetje meer, zo’n 
zestien procent, dan dat we zouden moeten doen volgens de regionale opgave. Als we 
dan kijken naar Crownpoint, dan is dat geen gemeentelijk eigendom en moet dat in 
verband met de ontwikkelingen rondom herontwikkeling Spuiboulevard per december 
opgeleverd worden. Nou, daarmee hebben we de vraag gekregen vanuit het college: 
kunnen jullie kijken welke opties daarvoor zijn? En vanuit de gedachte iedere gemeente 
levert een bijdrage, doen we dat in Dordrecht. Wat hebben wij gedaan? Gekeken naar 
een bestaand pand. Dat heeft te maken met een termijn, want nieuwbouw voor 1 
december is feitelijk gewoon niet mogelijk. Betekent dat we gekeken hebben naar een 
bestaand pand. Dat hebben we gedaan met de brandweer, met de GGD, met de 
Omgevingsdienst en ook met onze eigen bouwkundigen. Want een pand moet voldoen 
aan eisen rondom brandveiligheid, rondom hygiëne, het aantal vierkante meters wat 
mensen moeten hebben als slaapruimte, maar ook als recreatieruimte. En we hebben 
gezegd: we willen eigenlijk het liefst een gebouw wat groot genoeg is om alle mensen 
die nu in Crownpoint gehuisvest zijn op te vangen. En ja, daarmee komen we uit op de 
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locatie Stadskantoor. Zo meteen wat meer. Wat we gaan doen is dat we twee 
projectplannen gaan uitwerken. Eentje die erop ziet van hoe gaat nu zo'n gemeentelijke 
opvang in het Stadskantoor eruitzien, hè? Wat is daar allemaal voor nodig om dat te 
realiseren? En de ander die gericht is op: wat betekent nu de hele uithuizing van de 
mensen naar de andere locaties? Wat betekent dat voor het ambtelijk apparaat, hè? Een 
van de vragen die u ook gesteld heeft, maar ook in beide gevallen welke kosten brengt 
dat nu met zich mee? En dat gaan wij voorleggen aan het NOO, Nationale Opvang 
Oekraïners, en dat vervatten we in een businesscase. Nou, de burgemeester gaf het al 
aan, het rijk kijkt op dit moment in z’n beoordeling nog niet verder dan het eerste 
kwartaal 2024, en onze uitvraag loopt tot zomer ‘25. Maar we hebben goede hoop dat 
het rijk daarin meegaat. Nou wat is nu geleid tot de principekeuze voor het 
Stadskantoor? Nou, het is groot genoeg voor die 700-750 plekken. Wij denken dat het 
past binnen de ontwikkelingen die er al zijn met betrekking tot het Huis van Stad en 
Regio. Wij gaan een werkplekonderzoek, of althans dat hebben we gelopen, op het 
Stadskantoor en de Hellingen hoeveel werkplekken we nu feitelijk bezetten. En om u een
indicatie te geven, de eerste cijfers geven aan dat ongeveer, door de week genomen, 
ongeveer de helft van de werkplekken bezet zijn. Daarmee is ook de helft van de 
werkplekken niet bezet, en dat biedt ruimte om te kijken naar alternatieven. En wij 
weten dat die alternatieven er zijn op de Noordendijk en de Hellingen, en we hebben een
overloopruimte in het Springergebouw. Onderdeel van het onderzoek - een van de 
vragen was daar ook op gericht - is ook dat we kijken welke impact heeft deze beweging 
nu op de lopende werkzaamheden en de opgaven zoals die er zijn, zodat het college, als 
college de definitieve afweging moet maken op basis van de businesscase, ook die 
afwegingen kan meenemen in het geheel. Nou, als we kijken naar het Stadskantoor. De 
burgemeester gaf het al aan, we gaan wonen van de Oekraïners en het gebruik van het 
Stadskantoor zoveel als mogelijk splitsen. En dat kan ook. Door de poortjes ga je naar 
het woongedeelte van de Oekraïners. Begane grond blijft voor iedereen toegankelijk. De 
griffie op de eerste verdieping blijft ook toegankelijk, maar niet meer via de poortjes, 
maar wel via het trappenhuis wat hierachter bijvoorbeeld is. Nou, daar hebben we al met
brandweer onder andere naar gekeken: hoe kun je dat nu goed splitsen en hoe kun je 
dat ook veilig doen? Nou, en wij zien daar alle mogelijkheden toe. En we zeggen eigenlijk
de centrale hal, dat wordt een beetje een gezamenlijk domein, wel een stukje gesplitst 
hè. Mensen kunnen apart naar binnen, maar misschien wel met een stukje kinderopvang
in de centrale hal, omdat niet alleen de mensen die wonen in Crownpoint straks in het 
Stadskantoor daar gebruik van maken, maar bijvoorbeeld ook Oekraïense kinderen die in
de stad worden opgevangen, dus daarmee ook voor eenieder toegankelijk. Wat gaan we 
nu doen hierna? De verhuizing van de ambtelijke organisatie en het college. Nou, dat 
gaat met name om de kantoorfuncties en die zijn natuurlijk relatief ook het meest 
eenvoudig te verhuizen. Het gaat ook om handhaving. Daar zitten wat eisen aan. Daar 
gaan we allemaal rekening mee houden. En het gaat ook om het college, want het 
college heeft gezegd: als wij de belemmerende factor zijn om naar het totaal van 700-
750 te komen neem ons dan mee in het onderzoek. En wat ik net al zei we doen 
werkplek onderzoeken ook om te kijken: wat hebben we dan nodig? En wij zijn ervan 
overtuigd dat we voldoende ruimte gaan vinden in die drie gebouwen zonder dat de 
medewerkers er direct heel erg op achteruit gaan en gedwongen gaan worden tot dat 
wat ze moesten doen in coronatijd, hoofdzakelijk thuiswerken. Dus wij zoeken echt naar 
een goede balans en een goeie invulling van het hybride werken. Nou, wat is dan het 
vervolg? We gaan twee projectplannen maken, eentje voor het Stadskantoor. Nou, hoe 
moet dat eruitzien als GOO, en wat betekent dat allemaal? Eentje voor de uithuizig uit 
het Stadskantoor. Nou, van beide plannen zorgen wij dat daar de inhoudelijke en 
financiële consequenties zichtbaar zijn. Daarmee gaan we naar het rijk, en uiteraard 
leggen we die vervolgens ook aan het college voor en dan weet het college ook welke 
consequenties er uiteindelijk zitten aan de principebesluiten zoals ze nu genomen zijn, 
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en dat biedt het college ook de ruimte om een definitieve keuze te kunnen maken. Dat 
even voor wat betreft mijn onderdeel.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Vergouwe. En dan gaat denk ik de heer Von 
Grumbkow gelijk verder. 

De heer Grumbkow: Ja, dank u wel. Over de huisvesting van asielzoekers. Om te 
beginnen, er zijn in het eerste gedeelte al een aantal dingen uitgelegd en ook allerlei 
getallen over tafel gevlogen. Ik zal proberen dat zo goed mogelijk en zo helder mogelijk 
voor iedereen te duiden. En stelt u vooral ook vragen als dat niet duidelijk is. Om te 
beginnen iets over de achtergrond. Internationaal is een heel sterk stijgende stroom van 
asielzoekers richting de Europese Unie te zien. U ziet hier achter mij wat cijfers 
geprojecteerd, en daar is dus ook te zien dat het aantal asielzoekers dat Nederland 
bereikt ook enorm is gestegen. En de prognose voor 2023 is in ieder geval meer dan 
50.000. Het ging net even over het getal wat er aan opvangplekken nodig is per 1 
januari 2024. Die inschatting is dus 75.500 op dit moment. Door de jaren heen is een 
sterke fluctuatie te zien van de aantallen. En als we kijken naar het probleem dat zich nu
voordoet, dus dat is in ieder geval een tekort aan opvangplekken. Dat heeft te maken 
met het feit dat het rijk er tot nu toe voor heeft gekozen om te proberen de 
opvangcapaciteit heel snel op te bouwen als er veel vluchtelingen komen, maar ook net 
zo snel weer af te bouwen op het moment dat er weer minder vluchtelingen komen. En 
dat uit zich bijvoorbeeld in de financieringswijze van een AZC: als bedden onbezet zijn, 
krijg je ook minder geld. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat je dan ook geen andere 
keuze hebt dan locaties weer te sluiten. Wat is er vanaf afgelopen zomer te zien? Nou, 
weinig structurele opvangcapaciteit waardoor we zijn aangewezen op crisisnoodopvang 
die we hier ook hebben, en een sterk verhoogde instroom. Dat leidt tot een landelijk 
opvangprobleem, en dat heeft u ook allemaal in de krant wel kunnen lezen. Het kabinet 
heeft besloten om een aantal maatregelen te nemen. Enerzijds het nemen van 
maatregelen om de instroom te beperken. Die zijn nog niet allemaal concreet, daar ligt 
natuurlijk wel een toezegging van het kabinet dat dat geconcretiseerd wordt. En waar 
kunt u dan aan denken? Deals zoals de Turkije-deal die eerder is gesloten om opvang in 
de regio te faciliteren. Het uitstel gezinshereniging staat hier nog onder discussie. We 
hebben de presentatie vorige week gemaakt, maar het is inmiddels natuurlijk ook 
duidelijk dat die discussie in ieder geval voorlopig weer ten einde is, laat ik het zo 
zeggen. Afspraak in Europees verband. Voor een deel gaat het over afspraken die er al 
zijn, maar niet gehandhaafd worden, bijvoorbeeld het Dublin-akkoord, een asielaanvraag
in het land van binnenkomst. En daarnaast wordt er nog gebroed op andere 
maatregelen. Een ander deel gaat dus over het vergroten van de structurele 
opvangcapaciteit, waarbij het kabinet is ook heeft erkend dat harmonicamodel van 
opbouwen en afbouwen daar moeten we vanaf, en er is gewoon een bepaalde basis 
nodig om dit probleem te voorkomen. Het afgelopen jaar is geprobeerd om dat te fiksen 
door gemeenten te vragen om een AZC te openen, en daar is te weinig animo voor 
geweest. In ieder geval heeft dat het probleem niet weten op te lossen. En daarom wordt
er nu een wettelijke taak voor gemeenten gecreëerd. Die is in de volksmond de 
spreidingswet gaan heten, en heet officieel de wet gemeentelijke taak mogelijk maken 
asielopvangvoorzieningen. De ambitie van de staatssecretaris was om die wet op 1 
februari 2023 in werking te laten treden. Ik durf inmiddels mijn hand wel voor in het vuur
te steken dat dat niet gaat lukken. Het wachten is op een advies van de Raad van State 
en daarna de tweede Kamerbehandeling en daarna de eerste Kamerbehandeling. Ja, de 
bedoeling van het kabinet is omdat natuurlijk snel te laten gaan, maar we weten dus op 
dit moment niet precies wanneer die wet in werking zal treden. Maar zoals wij met alle 
wetten doen die er aankomen, we bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de wet. 
De doelstelling van de wet een duurzaam en stabiel opvanglandschap, waar nu dus geen
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sprake van is, en een eerlijke spreiding tussen gemeente van asielzoekers. Ja, wat eerlijk
is. Dat dat is natuurlijk een heel politiek … Daar kun je allerlei politieke opvattingen over 
hebben. Die is in ieder geval in de spreidingswet vertaald als naar rato van het aantal 
inwoners van een gemeente. En dat is dezelfde sleutel die wordt gehanteerd voor de 
huisvesting van statushouders, want ook daar is een landelijke taakstelling en die wordt 
gewoon door vertaald naar gemeenten, en daar hebben we dan aan te voldoen. De 
stappen in de spreidingswet. Er zijn een aantal van die stappen al aan de orde geweest. 
De taakstelling, dat staat dus in de wet, wordt tweejaarlijks voor 1 februari wordt het 
vastgesteld. Nou, die is nu vastgesteld op 75.500, dus dat is het aantal opvangplekken 
dat gerealiseerd moet zijn op 1 januari 2024. De taakstelling wordt vertaald naar 
provincies en regio's. Daar is een voorlopige vaststelling geweest. Kom ik zo op. Dan 
vindt er een uitvraag naar vrijwillige locaties of gemeenten die bereid zijn om een AZC te
openen. En daar staat een deadline voor vóór 1 mei, dus tot 1 mei kun je ervoor kiezen 
als gemeente om een landelijke deal te sluiten, om het zo maar even te zeggen. En op 1 
mei wordt er gekeken hoeveel gemeenten er dan zijn die als het ware een vrijwillig bod 
hebben gedaan, en stel dat dat 20.000 plekken heeft opgeleverd, bijvoorbeeld, dan 
worden die in mindering gebracht op die 75.500, en dan wordt de rest over Nederland 
verdeeld. De laatste stap in die spreidingswet is dan een verdeelbesluit van de 
staatssecretaris, en dat is dan het moment - want de nadruk is erg op dit 
dwangcomponent komen te liggen in die wet - er dus bepaalde gemeenten, dus de 
termen die in de wet worden gebruikt, kunnen worden aangewezen om mee te werken 
aan de totstandkoming van een AZC.

Mevrouw Koene: Voorzitter? 

De voorzitter: Mevrouw Koene, u heeft een vraag? Dat mag.

Mevrouw Koene: Nou ja, goed. Misschien heel raar hoor, maar welke rekenkundige heeft 
in hemelsnaam dit bedacht? 

De voorzitter: Heeft u daar antwoord op, mijnheer Von Grumbkow?

De heer Grumbkow: Nee, ik ben niet bekend met de rekenkundige die dat heeft bedacht.
Kijk, het uitgangspunt is wel, en daar kun je verder van alles van vinden, is heel simpel, 
is een spreiding naar rato van het aantal inwoners. En ja, daar is bijvoorbeeld niet 
gekozen voor de grond oppervlakte van de gemeente, waar ook iets voor te zeggen is. 

De voorzitter: Misschien kon u dit antwoord een beetje verwachten. Burgemeester, u wil 
er ook op ingaan?

De heer Kolff: Nou, nog één zin. Dit is precies de reden. En ik had die vraag van mevrouw
Koene - van iemand, of misschien wel van mevrouw Koene verwacht - het is precies de 
reden dat we in Zuid-Holland ook nog werken aan een Zuid-Hollands aanbod, maar dat is
wel voor een deel misschien wel een achterhoedegevecht, omdat uiteindelijk ook 
gewoon een regeling is gemaakt waar alle provincies zich nu in kunnen vinden behalve 
Zuid en Noord-Holland. Dus u snapt hoe het werkt. Maar hier staat ook, en dat wordt 
nog, toegelicht, de inzet van Zuid-Holland is een andere is wel een grotere inzet dan we 
nu doen, vijf keer zo groot, zes keer zo groot uiteindelijk, maar dat is niet dat enorm 
aantal van 18.500 wat puur en alleen gebaseerd is op inwonersaantal in het drukst 
bevolkte, meest dichtbebouwde gebied van Nederland, terwijl we natuurlijk ook delen 
van Nederland hebben waar veel meer ruimte is maar minder mensen wonen. Dus daar 
is van alles voor te zeggen om daar ook een andere voordeelsleutel op te hanteren, 
maar dat is nu niet wat voorligt om ons aan ook toe te verhouden. 
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De voorzitter: Dank u wel, burgemeester, daar kunnen wij denk ik ook niets aan doen. Ik 
stel voor dat mijnheer Von Grumbkow verdergaat. 

De heer Grumbkow: Goed, het uitgangspunt van de spreidingswet is dus verdeling naar 
de rato van het aantal inwoners. Als je dat als uitgangspunt neemt dan is de formule 
voor Dordrecht altijd heel makkelijk, want dat is zo’n twee derde procent van de 
Nederlandse bevolking woont in Dordrecht. Twee derde procent van die 75,000 dan kom 
je op ongeveer 500 uit als taakstelling voor Dordrecht. Maar zoals de burgemeester net 
ook al zei er zijn ook andere berekeningen of berekenwijzen, maar dat zijn dus andere 
dan die in de spreidingswet zijn opgenomen. De eerste is de werkwijze van de Landelijke
Regietafel. We hebben nu ook al verdeelvraagstuk als het gaat om asielzoekers. 
Daarover wordt gesproken aan een Landelijke Regietafel en aan Provinciale Regietafels. 
De formule die daar gehanteerd wordt die leidt tot een veel hoger aantal voor de 
provincie, en voor de regio en voor Dordrecht. Dat heeft er iets mee te maken dat daar, 
behalve het aantal inwoners, ook nog een soort boetebeding in zit, en of dat Zuid-
Holland zo ontzettend weinig verhoudingsgewijs opvangplekken momenteel heeft, moet 
er dan extra veel gerealiseerd worden. Zolang de spreidingswet niet in werking getreden
is dat de formule waarmee gerekend wordt. En de inzet waar de burgemeester net op 
doelde die aan de Provinciale Regietafel, dat zijn dan dus de commissaris van de 
Koningin, en de voorzitters van de Veiligheidsregio's van de provincie. Daar is gezegd: er
zijn nu 2000 op opvangplek, het is al een hele opgave om tot 12.000 te komen. Dus dat 
is het bod waarvan we gaan proberen samen met Noord-Holland om het die kant op te 
bewegen. En als je die hanteert, kom je tot ongeveer 400 voor Dordrecht.

De voorzitter: Kunt u richting een afronding gaan?

De heer Grumbkow: Ik kom steeds dichter bij het einde. Over de Provinciale en Regionale
Regietafel is net al het nodige gezegd. Ik benadruk nog even wat wethouder Heijkoop 
daarover zei, dat er aan de Regionale Regietafel dus groepen mogen uitruilen, om het zo
maar even te zeggen, bijvoorbeeld bij de huisvesting van statushouders, was tot nu toe 
niet mogelijk. Je hebt gewoon een taakstelling als gemeente, die heb je in te vullen. Maar
nu worden we eigenlijk door het rijk ook nadrukkelijk uitgenodigd van als de ene 
gemeente iets van een andere gemeente kan overnemen dan kan dat uitgeruild worden 
tegen iets anders. En dat zijn de gesprekken die nu dus ook gaande zijn. De inzet van 
Dordrecht, zoals verwoord in het principebesluit, een AZC waarmee tenminste wordt 
voldaan aan de taakstelling. Nou, wat de precieze taakstelling dus is dat is nu wellicht 
duidelijk in de presentatie. Dat weten we pas na 1 mei. Maar het is de beste om mee te 
rekenen, om het zo maar even te zeggen, dat is naar rato van het aantal inwoners, want 
dat is het uitgangspunt van de spreidingswet, en dan kom je dus op 500. En het college 
heeft uitgesproken onder bepaalde voorwaarden, en willen we meewerken aan een AZC 
dat de taakstelling te boven gaat. En dat kan enerzijds betekenen dat we in de regio iets 
voor elkaar krijgen of de gemeente neemt de huisvesting van statushouders voor een 
deel over. 

De voorzitter: Mijnheer Von Grumbkow, er is een vraag van mijnheer Uysal. 

De heer Uysal: Ja, en de batterij gaat bijna leeg. 

De voorzitter: Dat was uw vraag?

De heer Uysal: Nee, dat was niet mijn vraag. Nee, bij de overcapaciteit hebben we het nu
heel de tijd over uitruilen van diverse doelgroepen met onderlinge gemeente. Maar een 
andere optie is ook, vind ik persoonlijk, het meest gênante van de spreidingswet is dat je
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dus per plek boven de gemeentelijke taakstelling geld kan krijgen. Hoe kijkt het college 
daarnaar voor die optie?

De voorzitter: Moet misschien mevrouw Van Benschop daar antwoord op geven? 

Mevrouw van Benschop: Nou ja, het college heeft het besluit genomen om te gaan voor 
… Het is een keuze. Het is óf je gaat voor de regiodeal. Je kijkt hoever kom je binnen de 
regio om tot een regio bod te komen óf het is de mogelijkheid om iedere plek die je 
boven de taakstelling realiseert om daar een bedrag voor te krijgen. Nou, ik denk dat uw 
woorden bij meer mensen zo leven. En het college heeft daarom ook besloten om te 
gaan voor de regiodeal.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw van Benschop. En mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Er wordt inderdaad gesproken over kwetsbare groepen. 
Wie vallen precies onder die kwetsbare groepen? 

De voorzitter: Mijnheer Von Grumbkow.

De heer Grumbkow: Ja, we hebben een agenda huisvesting kwetsbare groepen in de 
regio, en daar vallen allerlei groepen onder. Het gaat met name over beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang, uitstroom uit residentiële Jeugdzorg. Wij hebben hier de 
Merwedehuusjes. Nou, dat zijn allerlei groepen die moeilijk aan een huis kunnen komen 
en ook in een kwetsbare situatie zitten. 

De voorzitter: Gaat u verder met uw presentatie. 

De heer Grumbkow: Ja, goed ik was gebleven bij onder voorwaarde dus een groter AZC, 
maar daar moet dan ook nadrukkelijk een voordeel aan verbonden zijn. En bijvoorbeeld 
die huisvesting van statushouders. Het is natuurlijk een keten, dus meer asielzoekers, 
meer vergunninghouders betekent ook een groter beroep op onze sociale woningen, 
want die taakstelling blijft ook. Nou, het zou natuurlijk fijn zijn als wij een grotere AZC 
hebben dat dan een deel door de regio wordt overgenomen. Het vervolg. Of waar staan 
we nu? Wij zijn op een aantal plekken nu aan het kijken. Die moeten beoordeeld worden, 
bijvoorbeeld op veiligheidsaspecten en bereikbaarheid. De stap daarnaast, het 
bekendmaken van de voorgenomen locatie aan de gemeenteraad en omwonenden of 
nabijgelegen bedrijven. Daarna is de gemeenteraad besluitvormend gepland over dit 
thema. Dan gaat het dus over het raadsvoorstel om geen wensen en bedenkingen tegen 
het principebesluit van het college te uiten. Het definitief besluit van het college, 
gesprekken, onderhandeling in de regio loopt een beetje parallel. Daar heeft wethouder 
Heijkoop net al iets over gezegd. En de gesprekken of de onderhandeling met het COA, 
de provincie en het rijk. Dus er zijn een aantal dingen die gaan echt over die zullen met 
het met het COA moeten worden uitgedeeld. Maar als het bijvoorbeeld gaat over 
bereikbaarheid van een locatie dan kan dat bijvoorbeeld gaan over de provincie. En we 
hebben een indicatie van de opening gegeven. We hebben op andere plek gezien, dat 
kan heel snel gaan, uiteraard na besluitvorming. 

De voorzitter: Dank u mijnheer Von Grumbkow. Ik zie nog een vraag van mijnheer 
Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Voorzitter, ik weet niet of dat door u of door de wethouders of de 
voorzitter beantwoord kan worden, maar ik ben even zoekende naar mijn rol. Want u 
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zegt dat er een brief komt namens het college met advies om geen wens en 
bedenkingen uit te spreken. En als ik dat bijvoorbeeld wel voornemens ben, wat gaat u 
daarmee doen of op welke tafel komt dat neer te liggen? 

De voorzitter: Wilt u die vraag beantwoorden, mevrouw Van Benschop? 

Mevrouw van Benschop: Ja graag, voorzitter. Nou, we vragen even … Daar is vaker 
discussie over geweest en een beetje onduidelijkheid over geweest, het raadsbesluit 
heet het beslispunt is geen wensen en bedenkingen te uiten. Daarmee zeggen we niet 
dat je geen wensen en bedenkingen mag hebben als raad, dat is gewoon het beslispunt 
zoals we dat neerleggen bij de raad. Als er wel wensen en bedenkingen zijn dan vragen 
we de raad om dat te amenderen zodat we die vervolgens mee kunnen nemen in de 
uitwerking van de gesprekken met de regio en het uiteindelijke bod wat we doen als 
Dordrecht. Dat is ook de reden waarom de besluitvorming met betrekking tot wensen en 
bedenking op 7 februari al gepland staat. Probeerde ik net ook aan te geven op een 
vraag van de heer De Heer, dat als we dat ergens in april doen, waarbij we dan via het 
hele Bob-model alle stapjes kunnen doorlopen om volgens in de gemeenteraad te 
komen, zijn we wel erg laat om aan de voorkant de import van de raad mee te nemen. 

De voorzitter: Voldoende, mijnheer Gündogdu? 

De heer Gündogdu: Nee, even aanvullend. Ja ik ben echt even zoekende. Maar kan ik uw 
besluit of besluit van het college ook amenderen? 

De voorzitter: Nee, dat is heel duidelijk.

Mevrouw van Benschop: Nee, u kunt via een amendement op het raadsbesluit wensen 
en bedenkingen meegeven aan het college. In de verdere uitwerking van wat we als bod 
doen en hoe we het gesprek met het COA voeren, hoe we uiteindelijk tot het realiseren 
van een AZC komen. 

De voorzitter: Mevrouw Schnabel. 

Mevrouw Schnabel: Ja, naar aanleiding van uw vraag is mijn vraag, u gaf net aan dat 
eigenlijk de rol van het COA heel groot is, of althans groot is, en dat zij gaan over 
besluiten. Dus wij kunnen wel wensen en bedenkingen meegeven, dus als we dat dan 
zouden amenderen wordt het dan ook, of begrijp ik het verkeerd? 

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, daar gaat u vast en zeker goed uitleggen?

Mevrouw van Benschop: Ja, sorry, voorzitter, dank u wel. Het zijn twee stappen. Op het 
moment dat je nu de regie neemt en zelf … We vragen de raad wensen en bedenkingen 
te uiten, vervolgens werken we dat uit in een Dordts bod, regio bod richting provincie, en
zo steeds een stap verder. Op het moment dat de spreidingswet komt is het COA dan in 
de lead uiteindelijk, want dan hebben we als gemeente niet zelf de regie genomen, en 
dan wordt er gewoon iets toegewezen aan de gemeente. 

De voorzitter: Mijnheer Portier. 

De heer Portier:: Ja, even voor mijn duidelijkheid een bevestiging. Het college komt met 
een besluit, het is een collegebevoegdheid. De raad kan wensen en bedenkingen 
uitspreken. Voor zover ik weet heeft dat de status van een motie. Met andere woorden 
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het zijn wensen en bedenkingen van de raad, want het college kan die naast zich 
neerleggen. Klopt dat, ja of nee?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop?

Mevrouw van Benschop: Ja voorzitter, dat klopt. 

De heer Kolff: Maar misschien goed, voorzitter, om in aanvulling daarop wel te zeggen, 
kijk, het college heeft een principebesluit genomen, en wij willen daarmee onze 
verantwoordelijkheid nemen in het licht van die spreidingswet en wat er op ons afkomt, 
et cetera, zoals de wethouder het ook uitgebreid heeft toegelegd. Maar we hechten 
natuurlijk wel ongelooflijk veel waarde aan wat de gemeenteraad daarover te zeggen 
heeft wat er eventueel voor wensen of bedenkingen bij gelden. Dus als die er komen dan
gaan we die zo goed mogelijk proberen daarin mee te nemen, voor alle duidelijkheid, 
want het zou erg mooi zijn als er veel draagvlak voor is voor wat we besloten hebben, 
zowel in de raad, als in de samenleving.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Portier?

De heer Portier:: Dat is uiteindelijk waarvoor we zitten. Bedankt voor de uitleg.

De voorzitter: Zijn er naar aanleiding van de presentatie nog vragen? Zo niet, dan heb ik 
een ordevoorstel. Deze vergadering staat gepland tot tien uur. We zijn beeldvormend 
bezig geweest, en daar was ik best een beetje streng op, en dat was ook nodig, denk ik, 
want we hebben allemaal wel onze mening, en sommigen willen zelfs pluimen geven. 
Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Die gelegenheid wil ik ook geven als jullie daarmee 
instemmen. Mijn voorstel is om na een korte schorsing verder te gaan met een 
oordeelsvormende vergadering, en dan alle fracties in eerste instantie even de 
gelegenheid geven aan te geven wat ze van dit besluit vinden. Wel een beetje kort, want
er zijn een heleboel fracties. En ja, maar heel misschien kan zelfs dan het college daar 
nog op reflecteren en krijgen we zelfs nog een tweede rondje. Nou, dan wordt het 
helemaal een mooie avond. Wat vindt u van dit voorstel? Iemand tegen? Mijnheer 
Gündogdu, onze dwarsligger. Deze keer.

Mevrouw Koene: Nou, voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Koene?

Mevrouw Koene: Ja, ik vind het wel bijzonder, want normaal gesproken zijn we altijd in 
gelegenheid om dat nog op ons gemak op ons in te laten werken en dat in de fractie te 
bespreken. En dat is nu niet, dus het voelt wel een beetje alsof het ergens doorheen 
geduwd wordt. 

De voorzitter: Ik snap het. Mijnheer De Heer heeft net terecht opgemerkt wij zijn gewend
om met een Bob-model te werken. Mevrouw van Benschop volgens mij heeft de 
noodzaak van de vaart uitgelegd. 7 februari is er raad. Daarvoor is er geen 
commissievergadering meer. Dus óf we doen het alleen daar, óf het moet nu. Maar u 
beslist daarover, zo eerlijk ben ik wel. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier:.
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De heer Portier:: Even een paar worden ter ondersteuning van het voorstel van het naar 
voren zetten. Kijk, iedereen wist dat deze vergadering eraan zat te komen, dus iedereen 
heeft dit ook met de fractie kunnen bespreken. Er is geen andere gelegenheid. Laten we 
de gelegenheid die er nu is gewoon te baat nemen. 

De voorzitter: Dank voor uw warme woorden. Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ik zou me ook kunnen voorstellen, u gaat er ook heel snel van 
spreken als u het hebt over dit ordevoorstel. We kunnen het nu doen, maar ik zou er ook 
een voorstander van zijn om het in een raad te doen, en nog even de tijd om de 
antwoorden even tot ons te nemen, om er nog even over te praten. Niet alle antwoorden
waren bekend namelijk, dus je hebt het nog niet in de fractie erover kunnen hebben, laat
ik het even zo zeggen. Dus ik zou achter twee opties staan, maar mijn voorkeur heeft 
toch om het in de raad van 7 februari te bespreken. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, als wij straks een eerste rondje oordeelsvormend 
doen, dan schat ik zomaar in dat de uitkomst daarvan is dat we in de raad dit niet als 
een hamerstuk maar als een bespreekstuk. Dus dan heeft u nog alle gelegenheid om de 
dingen die u nu niet te binnenschieten misschien te berde te brengen.

De heer Van Leeuwen: Nee, akkoord, maar dan zou ik zeggen doe het dan in één keer 
goed. Doe het in de raad van 7 februari. 

De voorzitter: Zijn er nog meer mensen die een opmerking willen maken, want anders 
dan gaan we er gewoon om stemmen. Dat is heel democratisch. Mijnheer De Vries? 
Welke partijen willen liever het nu niet doen, maar eerst in de fractie? Ja, dat is een 
minderheid, dus dan stel ik toch voor dat we het nu doen. Lijkt me democratisch.

De heer Van Leeuwen: Maar even voor de helderheid.

De voorzitter: Ja, mijnheer Van Leeuwen?

De heer Van Leeuwen: Wat mij betreft, voorzitter, akkoord, maar het wordt dan geen 
hamerstuk in de raad.

De voorzitter: Nee, zeker niet zeker, tenzij u dat beslist straks, maar dat denk ik niet. Dat
heb ik al aangegeven. Ja, want ik wil nu ook dat alle fracties het woord kunnen voeren, 
dus het moet ook vrij kort. Daarom stel ik voor even vijf minuten pauzeren. Kunnen we 
misschien een nieuw drankje pakken, en dan gaan we elf over negen stipt verder.

SCHORSING

De voorzitter: Beste mensen, ik ga de vergadering heropenen. Dus als de burgemeester 
ook weer op zijn stoeltje wil gaan zitten. En de wethouder, maar die was al aan het 
rennen, dus die ga ik niet nog eens een keer extra opjagen. Ze heeft ook twee flesjes in 
haar hand en dat is heel gevaarlijk. Mijnheer De Heijer, u bent ook klaar? Prima. En 
mijnheer Klerk, u weet hoe het werkt nu? Fijn, dan kunnen we verder gaan. Goed, dan 
gaan we dus nu oordeelsvormend. Elke fractie krijgt de gelegenheid. En echt even 
dringend, doe dat kort, want we willen allemaal graag aan de beurt, en om tien uur zit 
hier de volgende vergadering, en we moeten pakweg tien voor tien, vijf voor tien 
eventjes met elkaar een conclusie gaan trekken. Dus geeft u kort weer wat vindt u van 
het besluit van college. Geen wensen en bedenkingen. Nou, ik weet nu al dat er zijn die 
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vast wel wensen bedenkingen hebben, maar wat vindt u überhaupt van het besluit? En 
mijnheer Van Leeuwen die zit al bij het knopje. Nou, zullen we linksom gaan. Nou, we 
gaan rechtsom.

De heer Van Leeuwen: Nee, ik wil net zeggen: ik sprak net met iemand …

De voorzitter: Nee, ik had nog één opmerking. Ik onderbreek u eventjes. Er mag 
uiteraard geïnterrumpeerd te worden, maar wel alleen hele korte, verhelderende vragen.
Dus niet nu met elkaar in discussie gaan, want dat is bij een eventuele tweede ronde, en 
dat zal waarschijnlijk 7 februari zijn. Mijnheer Van Leeuwen, en daarna ga ik dan naar 
mijnheer Gündogdu, want die zat nog niet op zijn plek. 

De heer Van Leeuwen: Nee voorzitter, ik had het net met iemand erover in de pauze dat 
het best leuk zou kunnen zijn als de kleinste fractie zou mogen starten. Nou, we zouden 
dus als tweede aan de beurt zijn, maar bedankt in ieder geval voor deze mogelijkheid. 
De PVV is tegen het openen van een asielzoekerscentrum in Dordrecht. Al jaren 
waarschuwt de landelijke PVV voor het vastlopen van het asielsysteem. De enorme 
aantallen, de lange asielprocedures waardoor mensen uiteindelijk het recht krijgen om te
blijven, de besluiteloosheid en de verschillende kabinetten van de verschillende 
kabinetten zijn debet aan. Als lokale politicus, want uiteindelijk zitten we hier in 
Dordrecht, vind ik het onverantwoord dat er in onze stad een AZC wordt geopend. De 
huidige inwoners hebben genoeg problemen. Er zijn er lange wachtlijsten voor een 
woning, mensen zitten in de kou, de boodschappen zijn veel duurder geworden. 
Daarnaast is er veel onzekerheid over de toekomst. In een situatie als deze moet de 
lokale overheid zich inspannen en met spoed inspannen om deze problemen voor onze 
inwoners zoveel mogelijk op te lossen. Onze huidige inwoners staan wat mij betreft 
voorop. Het binnenlaten van vele asielzoekers is voor Dordrecht niet aan de orde, en 
zeker niet in de fase waarin … Of het stadium waarin we nu zitten. We zitten nu in het 
vrijwillige stadium, dat loopt tot 1 mei. Het zou kunnen zijn dat we dan een verplichtende
opgave hebben, dat zou ook nog heel goed kunnen als we niet nu mee zullen doen. Maar
op dit moment vinden zijn we ertegen om vrijwillig mee te werken aan de komst van een
asielzoekerscentrum. Daarnaast komt nog het punt hoe om te gaan met overlast en 
criminaliteit. 

De voorzitter: Ik hoor een stem van mijnheer Van der Net.

De heer Van der Net: De naam is Van der Net. Ja ik had dit wel verwacht. En veel van de 
dingen die de heer Van Leeuwen stelt zal ik zo meteen ook wel benoemen. Maar het feit 
blijft natuurlijk dat we dadelijk gewoon een wettelijke verplichting hebben, en blijft u dan 
ook nog steeds tegen, want dan wordt het gewoon aangewezen, en daar schieten we als 
Dordt en Dordtse inwoners ook niks mee op. Hoe denkt u daarover?

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, geeft u antwoord.

De heer Van Leeuwen: Ik begrijp deze vraag van de VVD wel. Typerend, trouwens. Op dit
moment zitten we ervoor om mensen vrijwillig binnen te laten, Dat is nu het onderwerp 
van de vergadering voor vanavond, en dan zeg ik op dit moment, gegeven de 
vrijwilligheid, dat moeten we niet doen. Hoe het over drieënhalve maand zou zijn? Ja, 
een verplichting, daar ontkomen we dan niet aan, maar op dit moment willen wij als PVV 
niet meewerken aan het vrijwillig binnenlaten van veel asielzoekers. Ik hoop dat de VVD 
er ook zo over denkt. 

De voorzitter: De heer Van der Net, u wilt nog even aanvullend vragen?
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De heer Van der Net: Ja, ik ben bang dat de heer Van Leeuwen het niet allemaal even 
goed begrijpt. Maar het feit is gewoon dat er op dit moment gewoon een voorbereiding 
wordt gemaakt op een wettelijke verplichting, niet meer dan dat. Dus met andere 
woorden wat is het tegen dat er inderdaad binnen de regio wordt gekeken naar de 
mogelijkheden? En als die wet er is dan zijn we wettelijk verplicht, en dan kunnen we 
verder kijken van wat we daarmee doen, maar als we ons op dit moment niet 
voorbereiden dan weten we gewoon dat we dadelijk te laat zijn en dan zitten we 
misschien voor Dordt en de Dordtse inwoners in een nog slechter pakket. Maar dat is dan
inderdaad wat u dan aangeeft wat u wens wil is dan. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Nee, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat u niet bij mij moet zijn 
maar bij uw eigen achterban, en vooral bij de landelijke VVD's. 

De voorzitter: Nee. Beste mensen, geef eens antwoord. Mijnheer Van Leeuwen, u mag 
even uw verhaal afmaken. Maar laten we niet al te persoonlijk gaan worden. 

De heer Van Leeuwen: Dit was helemaal niet persoonlijk. Laat ik het even anders 
formuleren. Ik denk dat de afgelopen vier kabinetten hier behoorlijk debet aan zijn dat 
de situatie zo is gegroeid. Oké. Even kijken ,hoor. Waar was ik erbij? Oh, binnenlaten van
vele asielzoeker is voor Dordrecht niet aan de orde. Daarnaast komt nog het punt hoe 
om te gaan met overlast en criminaliteit. En mensen met een vaak andere achtergrond 
komen hier, zo kijk ik er zelf tegenaan, in een voor hun vreemde omgeving, dat zorgt ook
voor spanning bij die mensen, en sommige van die mensen gaan hier dan ook niet goed 
mee om. Is begrijpelijk, maar is wel een feit dat het op die manier zo uitwerkt voor de 
omgeving. Dan over het huisvesten van Oekraïners in het Stadskantoor. 

De voorzitter: Kunt u, mijnheer Van Leeuwen, tot een afronding komen, want ik heb 
gerekend veertien mensen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, ik ben bezig met een afronding. Dank u wel. Dan over het 
huisvesten van Oekraïners in het Stadskantoor. De landelijke PVV-top accepteert tijdelijk 
de opvang van Oekraïense vluchteling in ons land. De vraag is alleen of het Stadskantoor
de juiste plek is? We vinden van niet. Het verdelen van het ambtenarenapparaat zal 
geen goede invloed hebben op het functioneren van de ambtenaren. We vinden dan ook 
dat er een groot draagvlak moet zijn bij de ambtenaren om hiermee om te gaan. En een 
applaus alleen vind ik zelf niet voldoende. Dat kunnen best die 30 of 40 procent 
voorstemmers zijn geweest. Hoe zit het met die andere mensen? En daarnaast is het 
wellicht ook mogelijk om een pand te huren in andere gemeenten, om een optie aan te 
geven. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Leeuwen. Dan ga ik eventjes terug naar 
mijnheer Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Kort een eerste reactie. Voorzitter, ik wil even
een stukje voorlezen. Het kabinet wil de verbinding met de samenleving herstellen en 
een betrouwbare overheid zijn. Dat moet een overheid die dienstbaar, responsief en dus 
realistisch is. Responsief betekent goed luisteren naar wat er leeft en signalen uit de 
uitvoering tijdig bij beleidsmakers krijgen. Dienstbaar betekent ook kijken hoe het 
handelen van de overheid eigenlijk uitpakt voor mensen, aldus Bruins Slot. Dat is een 
recent interview. Voorzitter, het gaat onze fractie Op Ons Eiland niet zozeer wel of geen 
asielzoekerscentrum. We zien de nood in de wereld, en Ter Apel, die beelden zien wij 
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ook. Maar we maken ons ernstig zorgen over het proces wat nu voor ons ligt. Bij het 
aantreden ook van dit college is uitvoerig gesproken over inspraak, participatie, burgers 
betrekken, en juist dít onderwerp, en ik weet dat er een zwaard van Damocles zo 
ongeveer hangt, met de spreidingswet dat dit onderwerp juist bij uitstek een onderwerp 
was om in gesprek te gaan met Dordt. En ik vind het persoonlijk, onze fractie vindt het 
echt een gemiste kans, vandaar dat we dit echt nadrukkelijk willen meegeven. Dus 
buiten het onderwerp om, het proces is niet goed. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Gündogdu. En dit wordt ongetwijfeld genoteerd door 
het college. En dan zullen ze vast op een zeker moment op terugkomen. Mijnheer 
Schalken? 

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, kort een eerste reactie namens Beter voor 
Dordt. En laat ik beginnen te zeggen met het feit dat vanuit Beter voor Dordt wij het 
belangrijk vinden dat we een bijdrage leveren aan de opvang van mensen die dat nodig 
hebben, of dat nu de Oekraïners of de vluchtelingen zijn. En we hebben het er net ook al 
over gehad, ook Dordrecht die zal dadelijk wellicht ook verplicht worden om invulling te 
geven aan een opdracht die we krijgen opgelegd voor het plaatsen daarvan. De heer 
Gündogdu gaf het al aan met betrekking tot het betrekken en participatie. Dat is ook een
punt wat we hier in ieder geval willen maken. Maar daarbij zien we ook nog een 
gigantische opdracht van het college ook met betrekking tot draagvlak in de 
samenleving. En u kunt zeggen van oké , dan kunt u daar als raad een rol bij spelen. 
Maar ja, de eerste reacties die er kwamen nadat dit bericht naar buiten kwam was van 
mensen die zoiets hadden van nou, dat is mooi, voor deze mensen wordt het goed 
geregeld, maar mijn zoon of dochter die kan nog steeds geen woning vinden, of mijn 
zoon of dochter die wordt nu 18 plus, zit in de Jeugdzorg - stond vandaag volgens mij ook
in het AD - en die dreigen op straat terecht te komen. Ik denk dat het heel erg belangrijk 
is - vanuit Beter voor Dordt geven we dat ook nadrukkelijk aan - dat u ook laat zien dat u 
ook voor díe doelgroepen mensen net zo hard wil lopen als voor deze Oekraïense 
mensen en de vluchtelingen die opgevangen moeten worden. Dat is de eerste reactie. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Schalken. Mevrouw Pichel?

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het niet heel hard nodig is om een
heel pleidooi te houden wat de politieke mening is van Forum voor Democratie. Ik denk 
dat die landelijk gezien heel duidelijk is dat we het niet eens zijn met het 
immigratiebeleid en dat we geen asielzoekerscentra wensen. Dat gezegd hebbende, 
wanneer er toch grote stromingen binnenkomen, vinden wij ook zeker niet dat we die 
mensen als vee moeten behandelen. Dus ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. Er
ligt hier iets voor. Misschien dat het college iets wil doen met die taakstelling, en ik stel 
het in die zin heel erg op prijs dat het college ook ons vraagt om te komen met wensen 
en bedenkingen. En dat is iets waar ik ook graag aan zou willen bijdragen. Dus ik maak 
graag gebruik van de gelegenheid om te komen met wensen en bedenkingen, en zou dat
heel graag constructief willen oppakken, want ik denk dat het verder moet gaan dan 
gewoon puur die taakstelling dat men een dak boven hun hoofd krijgt en eten. Natuurlijk 
is dat het allereerste wat we moeten doen, dat snap ik, maar daarnaast houdt dit niet op,
en denk ik dat we nog net een stapje verder zouden moeten kijken hoe je ervoor kunt 
zorgen dat deze mensen ook echt op een juiste manier de begeleiding krijgen in het 
trauma die men heeft doorgemaakt zodat we ook daadwerkelijk iets kunnen gaan 
bijdragen.
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De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Pichel. Mijnheer De Vries. 

De heer De Vries: Dank u wel, voorzitter. Het gaat mij eventjes ietsje te snel, en ik zal 
dat in de fractie overleggen, en dan komt dat de 7e ter sprake. Ik heb nog wel even 
zijdelingse opmerkingen. Omdat we geen grip hebben op de hoeveelheid mensen die 
naar ons land komen piept en kraakt de woningmarkt, is het beroep op publieke 
voorzieningen te groot en is het steeds moeilijker om solidariteit op te brengen in 
opvang en huisvesting. Waarom wil Dordrecht hier een voortrekkersrol gaan vervullen? 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer de Vries. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst even kort op het punt ten aanzien 
van de Oekraïne opvang in het Stadskantoor. De vraag die ik gesteld had is goed 
beantwoord door mevrouw Vergouwe. Dank daarvoor. Ten aanzien van het AZC. Nou, 
zoals de heer Kolff in zijn betoog al aangaf dat niemand, en ook het CDA Dordrecht, liep 
te springen om een besluit te nemen over een AZC. Echter, nu door de nieuwe 
spreidingswet in wording een situatie ontstaat waarin het onze gemeente gaat worden 
opgelegd, is die situatie wezenlijk anders geworden. Het collegebesluit om alvast op de 
nieuwe spreidingswet te anticiperen en verantwoordelijkheid te nemen, want dat is waar 
het hier om gaat, steunt het CDA. In het voorstel van de zaken die voor het college van 
belang zijn voor een te realiseren AZC staat duurzaamheid op nummer één, een 
zorgvuldige inpassing en communicatie met de omgeving op nummer vier, en de periode
van vestiging als laatste punt genoemd. Ik ga ervan uit dat deze opsomming geen 
prioriteitstelling is, want dit vierde en het vijfde punt zijn wat het CDA Dordrecht betreft 
het meest belangrijk. Hieruit volgt een ander belangrijk punt. Als het aan onze fractie 
ligt, wordt het AZC geplaatst om een locatie waar onze kwetsbare wijken zoveel mogelijk
ontlast worden, wellicht inclusief voorzieningen op locatie en vormen van dagbesteding. 
Afsluitend. Ja, deze klus moeten we samen klaren. En gezien eerdere uitdagingen en ook 
grote inbreng vanuit vrijwilligersinitiatieven die we destijds zagen, zoals Dordt voor 
Oekraïne, heeft het CDA Dordrecht er alle vertrouwen in dat we dat ook nu kunnen. Dank
u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Klerk. Mijnheer Uysal.

De heer Uysal: Ja, dank voorzitter. GroenLinks vindt het een positieve ontwikkeling dat 
het college voornemens is een asielzoekerscentrum te openen in Dordrecht. Hiermee 
neemt onze stad haar verantwoordelijkheid en levert na vermogen een bijdrage om de 
crisis en asielopvang enigszins op te lossen. We mogen niet vergeten dat het hier om 
mensen gaat. We zien nu weliswaar geen beelden meer van asielzoekers die op het 
grasveld buiten de nacht moeten doorbrengen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
de mensonterende situatie ook helemaal verdwenen is. Duizenden asielzoekers 
verblijven nu momenteel al maandenlang in crisisnoodopvanglocaties, of 
noodopvanglocaties terwijl die eigenlijk bedoeld zijn voor kortdurende opvang. En 
onlangs bevestigde ook de rechter dat de leefomstandigheden voor asielzoekers op 
structurele wijze door de humanitaire ondergrens zakken. En om die reden is het goed 
dat er nu overal in het land asielzoekerscentra worden geopend, waarbij wordt voldaan 
aan de minimale eisen voor een menswaardige opvang. Ook voor asielzoekerscentrum in
Dordrecht is het voor GroenLinks van belang dat het welzijn van asielzoekers in acht 
wordt genomen. En gelet op de periode die deze doelgroep deel uit gaat maken van 
onze samenleving is het extra belangrijk dat asielzoekers ook de kans krijgen om te 
integreren in de Dordtse gemeenschap. Zinvolle dagbesteding, tewerkstelling van 
asielzoekers en een goede ov-verbinding zijn hiervoor enorm belangrijk. Kortom, wij 
steunen het voornemen van het college om een asielzoekerscentrum te openen in 
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Dordrecht van harte, en ook de inzet van college richting het COA om zowel het belang 
van de asielzoekers, maar ook het Dordtse belang te behartigen. Dank, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Uysal. Dan ga ik naar mijnheer Portier. 

De heer Portier:: Voorzitter, om te beginnen steun voor de voorstellen voor de opvang 
van Oekraïners, en steun voor het openen van een asielzoekerscentrum. Om te beginnen
even over de situatie van de Oekraïners. We kunnen niet verwachten, helaas, dat de 
oorlog vandaag of morgen voorbij zal zijn. Het gaat zeker nog jaren duren en we weten 
niet hoelang het gaat duren. Buurlanden van de Oekraïne, Polen met name, maar ook 
Bulgarije, Roemenië ook Rusland hebben naar verhouding veel meer Oekraïners 
opgevangen dan in Nederland. Dus ja, Rusland heeft drie miljoen opgevangen. De oorlog
gaat niet voorbij en we hebben gewoon de taak om die mensen op te vangen om hen 
een zo goed mogelijk bestaan te bieden zolang ze nog niet terug kunnen. En ja, wie weet
gaat het ook nog wel langer duren of willen mensen op een bepaald moment ook niet 
meer terug, als hun land door oorlog verwoest is, dus daar moeten we gewoon rekening 
mee houden. Dan over de asielzoekers. Ja, je kunt allerlei vraagtekens zetten bij het 
migratiebeleid, zoals de afgelopen regeringen dat gevoerd worden, of er niet meer 
gedaan kan worden ook aan de oorzaken waarom mensen hier naartoe willen vluchten. 
Denk aan de oorlog in het Midden-Oosten, of denk wat er nu aan de gang is in Jemen. 
Feit is dat er vluchtelingen naar ons land toe komen en dat die opgevangen moeten 
worden. Ook als er geen wettelijke verplichting zou komen zou het niet meer dan 
redelijker zijn dat onze gemeente ook haar aandeel zou nemen in de opvang van 
asielzoekers. Dus wat dat betreft ook voor de voorstellen steun voor het college. Ik kan 
wel begrijpen dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, zoals ook de heer Schalken-
Hartog aangaf: ja, en wij dan, wanneer komen wij aan de beurt voor een woning? En wat 
gaan we aan de dakloosheid doen, wat gaan we aan de mogelijkheid doen van jongeren 
om een woning te krijgen? Dus dat betekent dat het ook nog belangrijker wordt om vol in
te zetten op de snelle realisatie ook van betaalbare woningen voor onze inwoners om het
draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet te ondermijnen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Portier. En dan gaan we naar mijnheer Kolkiliç. 

De heer Kolkiliç: Dank, voorzitter. Ik zal het kort houden. Door de invoering van de 
spreidingswet zal het op een gegeven moment door de landelijke overheid een 
taakstelling worden om een AZC te openen. Vandaar vinden wij het een goede keuze van
het college om zelf het initiatief te nemen, waarbij je ook de regie deels in eigen handen 
kan houden. Steun voor beide voorstellen. Echter heb ik nog wel een vraag. Ik ben 
benieuwd of het college de plannen met betrekking tot het aantal te bouwen sociale 
huurwoningen gaat herzien?

De voorzitter: Ik denk dat die vraag nu even niet beantwoord wordt, maar ik vermoed 
dat ik het antwoord wel weet. Mijnheer Van der Net, gaat u maar naar uw verhaal. 

De heer Van der Net: Dank u wel. Ja, het is misschien verbazend, maar wij staan niet te 
juichen dat dit op deze wijze hier neer wordt gelegd. We vinden ons op dit moment 
gedwongen inderdaad wel om hierin mee te gaan, maar binnen onze eigen partij hebben
we natuurlijk ook al wat discussie gevoerd. Dat kan gelukkig binnen een democratische 
partij, mijnheer Van Leeuwen. En ja, het is natuurlijk wel zo dat de stoom vinden wij 
met…

De voorzitter: Ja, mijnheer Van Leeuwen, ik zat er al op te wachten. Ik snap hem ook.
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De heer Van Leeuwen: Ik maak dus bezwaar tegen dit soort opmerkingen.

De voorzitter: Ik denk inderdaad, mijnheer Van der Net, dat u moet proberen geen 
sneren uit te delen. 

De heer Van der Net: Ja goed, de vrijheid van meningsuiting is maar een groot goed 
dus... 

De voorzitter: Ja, dat weten we, maar die is wel begrensd. We houden het wel fatsoenlijk.

De heer Van der Net: Ik zeg niks fatsoenlijks, het is een feitelijke constatering. 

De voorzitter: Nee, we gaan respectvol met elkaar en ook met de andere partijen om. 
We werken met elkaar samen, dus ik denk dat u dat soort opmerkingen beter in kunt 
slikken.

De heer Van der Net: Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. De wet is nog niet van kracht, 
maar wij begrijpen wel dat het college op dit moment op zoek gaat toch naar een locatie.
Anders dan worden we inderdaad dadelijk gedwongen, en dan komt het op een plek 
waar we hem helemaal niet willen hebben. De steun hangt wel af van een geschikte 
locatie. En wij houden inderdaad het college aan dat het niet groter wordt dan de te 
verwachten taakstelling. En eventueel zijn wij inderdaad bereid om te kijken of het groter
wordt, maar dan moeten we de duidelijkheid hebben dat er een significante oplossing 
komt richting de regio voor de opvang van statushouders en andere mensen met een 
vlekje die toch ook ergens moeten wonen, en op die manier kunnen we daar dan mee 
leven. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Net, ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt, maar ik vind 
ook de uitdrukking mensen met een vlek niet zo fijn.

De heer Van der Net: Voorzitter, ik praat zoals ik wil, en dat u vanuit uw eigen ervaring 
misschien inderdaad vindt dat dit niet gepast is, maar u bent hier voorzitter voor een 
commissie en uw eigen opvattingen zijn hier niet van belang. 

De voorzitter: Nou, ik denk dat ik als voorzitter wel degelijk commissieleden mag 
aanspreken op hun taalgebruik. Ik denk dat zelfs dat het... 

De heer Van der Net: Ik denk dat als ik het heb over mensen met een vlekje vind ik dat 
een normale uitdrukking. Als u dat niet vindt dan is dat voor uzelf, voorzitter. 

De voorzitter: Ik verzoek u vriendelijk om dat toch maar even niet meer te doen. Ja, maar
u mag vervolgen.

De heer Van der Net: Ik ga door, voorzitter. Nou, de leefbaarheid en veiligheid vinden wij 
op dit moment toch wel onderbelicht en dat is de leefbaarheid en veiligheid van 
eventueel asielzoekers, maar ook inderdaad van de Dordtse bewoners en de bedrijven 
eventueel die direct buren worden van eventueel een asielzoekerscentrum. En wij leggen
het ook nog wel even neer, wij vinden ook, net zoals de wethouder net heeft gezegd, dat
het belangrijk is dat de mensen toch wel aan het werk gaan, maar dan vinden wij ook 
wel van dat is natuurlijk wel geschikt voor de mensen die waarschijnlijk toch een status 
kunnen krijgen, en wij hebben wel een probleem dan inderdaad dat er veilige Landers 
eventueel komen, ook al weet ik dat u daar geen invloed op heeft. Maar we geven hem 
wel even mee in de onderhandelingen met het COA om te kijken hoe we dat mee 
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kunnen, want dan kunnen wij in ieder geval ook wat meer druk zetten om die mensen 
aan het werk te krijgen als we dat eventueel kunnen uitruilen. Dat was het, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Net. Dan gaan we naar mijnheer Venderbos. 

De heer Venderbos-Lambinon: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik het hebben over 
de opvang van de Oekraïners. Ik ben blij dat het college een oplossing heeft gevonden 
voor het sluiten van Crownpoint. Ik hoop wel dat de oorlog in Oekraïne voorbij zal zijn 
tegen de tijd dat dit pand opgeleverd moet gaan worden om gesloopt te worden. Maar 
dat ligt niet in handen van het college. Wat asielzoekers betreft. Ja, er zijn altijd 
vluchtelingen, die zullen er blijven om wat voor redenen ook, en die moeten wij ook op 
moeten kunnen vangen, vinden wij. Dat er een locatie gezocht wordt is uiteraard prima. 
Alleen vragen wij ons af: blijft bij een locatie of hebben of heeft het college nog dan een 
reservelocatie in gedachten, omdat er wel eens heel veel tegenstand zou kunnen komen 
uit de mens uit omgeving? Dan hebben we het over gezien in de Eulerlaan waar heel 
veel commotie bij was, en vervolgens moest het college weer op zoek naar een tweede 
locatie, en moesten de mensen weg. Dus de vraag is: kijkt het college naar tweede 
locatie? En ja, hoe gaat ze om met de felle tegenstand die misschien gaat komen? Dat is 
voorlopig wat wij zeggen.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Venderbos. Ook die vragen zijn ongetwijfeld 
genoteerd. Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Nee, wij steunen van harte het voorstel voor 
de verhuizing van Oekraïners naar het Stadskantoor en voor het te komen 
asielzoekerscentrum. Migratie is iets van alle tijden, en zij heeft van onze samenleving 
en ook van onze stad een samenzijn van mensen gemaakt met diverse culturele 
achtergronden. Dat vinden we een mooi gegeven. Wat we belangrijk inderdaad vinden, 
en net al kort hebben genoemd, is dat het begeleiden naar werk op een veilige manier, 
dat we dat belangrijk vinden, en dat er ook goed gecommuniceerd wordt met de 
omgeving, zoals inderdaad een commissie waarbij buurtbewoners samen met de politie 
en handhaving op tijd kunnen aangeven waar tegen aanlopen, zodat de problemen niet 
te groot oplopen, omdat ook in andere gemeenten is gebleken dat op het moment dat je 
dat vaak doet, dat er op een gegeven moment niet meer zoveel problemen aanwezig 
zijn. Daarnaast willen we ook meegeven voor het asielzoekerscentrum. Voor de Oekraïne
opvang is kinderopvang geregeld ook vaak regulier, dus op andere basisscholen en 
kinderopvangen. We vinden het belangrijk dat dat ook voor het asielzoekerscentrum 
gebeurt, als dat mogelijk is, zodat ze ook sneller andere kinderen leren kennen en 
kunnen mee integreren in de Dordtse samenleving. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Schnabel. Mijnheer De Heer. 

De heer De Heer: Ja, voorzitter, in eerste instantie wat betreft de verhuizing naar het 
Stadskantoor. Een goed signaal dat we als gemeente letterlijk ruimte maken voor deze 
oorlogsvluchtelingen. En daarnaast is het gewoon een heel mooie puzzel om te leggen 
gezien de plannen van de Spuiboulevard. Complimenten daarvoor. Het is een dapper en 
ook wel een stoer besluit, zou je kunnen zeggen. Ik zou het college ook willen 
aanmoedigen om ook voor de Dordtenaren die al lang wachten op een plek in de stad, te
blijven zoeken naar dit soort dappere en stoere voorstellen. Voorzitter, wat betreft het 
AZC? We zijn als fractie realistisch. Er komen veel mensen onze kant op en we hebben 
een verantwoordelijkheid, of we het nu leuk vinden of niet, zou je kunnen zeggen. We 
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hebben gezien dat de huidige opvang van asielzoekers in onze stad eigenlijk heel goed 
gaat en dat geeft vertrouwen. We kijken positief naar de voorwaarden die we als 
gemeente stellen richting COA, provincie en rijk. Wel zijn we benieuwd hoe 
voorwaardelijk die zijn? Want wat nu als er bijvoorbeeld geen akkoord komt op die 
voorwaarde dat asielzoekers langer aan het werk kunnen dan die 24 weken per jaar? 
Hoe neemt de wethouder dit mee in de onderhandelingen? Daar zijn we heel benieuwd 
naar. Samengevat, we begrijpen de opgave, we zijn realistisch en daarom op dit moment
positief over dit voornemen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Heer, dan gaan we naar mevrouw Koene. 

Mevrouw Koene: Ik had al zoiets: moet ik heel hard gaan gillen? Maar dat is niet nodig. 
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat betreft de asielzoekers, het AZC. Dat is geen 
bevoegdheid van de raad, en dan gaat het dus niet om of wij het wel of niet eens zijn 
met het besluit van het college. Maar het gaat er wel om dat we wensen en bedenkingen
kunnen uiten en die wensen en bedenkingen zijn alleen dan gericht, niet zozeer aan de 
gemeente, maar meer aan landelijk. Wij wensen dat gemeentes, in ieder geval 
Dordrecht, meer positie gaan pakken om landelijke keuzes die ons tot stevige 
uitdagingen dwingen te beïnvloeden. En onze bedenkingen die zijn vooral gericht op het 
landelijk beleid. En ik weet dat we daar hier niet zozeer iets aan kunnen doen, maar ik 
hoop echt van harte dat we ons realiseren dat daar echt iets zal moeten gaan 
veranderen, en dat we niet iedere keer aan dweilen zijn om dingen waar de kraan in Den
Haag over wordt opengezet. Ja, voor Gewoon Dordt hoeft er niet per se een AZC te 
komen, zoals u zult begrijpen. Wij vinden het logischer dat de rekensom op 
grondoppervlak gaat en niet op inwonersaantal. Het is hier al zo druk. En daarnaast 
denken we dat als je als gemeente al heel veel Oekraïners opvangt dat misschien ook 
wel voldoende is, en een ander dan de andere asielzoekers opvangt. Over de Oekraïners 
principebesluit. Het is een Raadsinformatiebrief, dus die nemen we voor kennisgeving 
aan. Ook hier een wens dat we net zo goed zorgen voor onze medewerkers die her en 
der geplaatst gaan worden als voor de Oekraïners. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Koene. Naast u zit nog een anoniem persoon, maar 
ik meen dat het mijnheer Stam is. Heeft u nog een woordvoering namens de fractie van 
Waardhuizen? 

De heer Stam: Nee, dan kijk toch even naar mijn collega. Die zat hier, ik zit hier mee te 
luisteren. Ah, sorry. 

De voorzitter: Ja, u zat acht mijnheer Portier z’n krullenbol. 

De heer Portier:: Wat ervan over is.

Mevrouw Van Waardhuizen-Simon: Ja, ik onthoud me even van dat commentaar. Ten 
aanzien van de voorstellen, in ieder geval steun voor de regie in eigen hand houden en 
de pro activiteit die beide voorstellen ademen. Ten aanzien van de opvang Oekraïners 
zijn we in ieder geval wel benieuwd naar de businesscase en de budgetneutraliteit 
daarbij, zoals die ook benoemd werd door de burgemeester. Ten aanzien van het AZC 
zien we nadrukkelijk wel een aantal aandachtspunten die eerder ook al wel genoemd zijn
door andere partijen. De participatie, omgeving en in het verlengde daarvan ook de 
beoordeling van de mogelijke locaties of locatie. En nou ja, ook wel benieuwd naar de 
uitruil huisvesting met andere kwetsbare groepen, en dus ook het gevolg voor de sociale
woningmarkt in Dordt. Tot zover eventjes. 
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De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Simon. Dan ga ik even kort vragen of allebei de 
collegeleden elk twee minuten willen reflecteren, of mevrouw Van Benschop alleen vier 
minuten, dat mag ook. 

Mevrouw van Benschop: Ik begin. Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met 
uitspreken dat ik in ieder geval wel echt heel blij ben om te horen dat er een 
constructieve houding is vanuit de commissie. Ik heb ook gehoord dat er bedenkingen 
zijn, ik heb ook gehoord dat er wensen zijn. Die negeer ik ook niet, maar ik hoor zeker 
een constructieve houding en de wens om met elkaar te komen tot een goed pakket: 
hoe kunnen we dit in Dordrecht goed realiseren? Dan wil ik heel eventjes … Ik kreeg een 
directe vraag over het aantal sociale huurwoningen en wat dit betekent voor de opgave. 
Daar moeten we wel echt even een duidelijk onderscheid in maken. Op het moment dat 
we hier een AZC krijgen, of dat nu voor 500 mensen is, voor 700 of voor 1000, dat 
betekent niet dat we daarmee die mensen uiteindelijk ook allemaal een woning moeten 
geven in Dordrecht. Dit is de opvang. En van daaruit krijgen de mensen die een status 
krijgen recht op een woning. Die worden verspreid over Nederland, dus het is niet dat 
met de komst van een AZC ook de druk op onze sociale huurwoningen één op één groter
wordt. Neemt niet weg dat die drukte er natuurlijk wel is, en ook dat heb ik meerdere 
keren voorbij horen komen, zorg er dan ook voor dat je echt aan de bak gaat om voor die
mensen die nu zien: we lopen hard voor de asielzoekers en voor de Oekraïense 
vluchtelingen, laat ook zien dat je zo hardloopt voor onze eigen Dordtenaren. En ik kan 
echt toezeggen dat doen we. Dan was er nog een vraag over de locatie, ik dacht dat dat 
van Partij voor de Dieren was. We zijn op dit moment bezig met de verkenning naar de 
locaties die die dan mogelijk zouden zijn. Uiteindelijk kiezen we voor een locatie die het 
meest geschikt is, gebaseerd op al die voorwaarden waar we het hier ook over hebben, 
en dat gaat over grootte maar het gaat ook over bereikbaarheid, het gaat over het brede
pakket wat is een geschikte locatie, inpassing in de omgeving. En op basis daarvan 
wordt er dan een keuze gemaakt voor een locatie, dus dat betekent dat andere locaties 
ook wel degelijk bekeken zijn. Dus we kiezen de meest optimale plek. Dan was er nog 
een vraag over de prioritering van de voorwaarden die genoemd waren. Nee, dat is geen
prioriteringslijstje. Dit zijn gewoon de voorwaarden waarover gesproken wordt. 

De voorzitter: Ik denk dat u ongeveer aan uw twee minuten zit.

Mevrouw van Benschop: Ja, ik ben bijna klaar. Dan nog over de participatie, of het 
participatieproces richting raad. Juist met deze bijeenkomst van tweeëneenhalf uur met 
een algemene beschrijving en vervolgens de mogelijkheid tot hier al een voorschot 
nemen - noem ik het maar even – op het oordeel, hebben we gepoogd om de raad wel in
positie te brengen. Als die kans eerder voorbij was gekomen, dan hadden we het eerder 
genomen. En dan tot slot ,de participatie richting de omgeving. Er wordt nu ook gewerkt 
aan een communicatieplan, nog in algemene termen, dat op het moment dat we weten 
wat is de locatie waar we mee aan de slag willen dat we ook direct kunnen gaan 
schakelen met de omgeving, zodat daar niet te veel tijd tussen zit op het moment dat de
raad geïnformeerd wordt of dat er een locatie genoemd wordt en dat de omgeving van 
niks weet, dus daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. En ik heb er echt vertrouwen 
in dat het project tien jaar ook bovenop zit. Geef ik nu het woord weer terug aan de 
voorzitter.

De voorzitter: Ja, dan mag via mij het woord naar de burgemeester. 

De heer Kolff: Dank voorzitter. Ik zal het heel kort houden want er is heel veel gezegd, 
maar er is denk ik ook inderdaad zoals de wethouder constateert, heel veel 
constructiviteit geweest. We hebben gepoogd om dat vandaag zo goed mogelijk neer te 
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zetten dat iedereen het gelijk het beeld in ieder geval heeft. En we hebben ook veel 
teruggekregen vanuit u. Daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Even een paar punten 
heel specifiek. Of het nu gaat om de AZ-locatie of de Oekraïne opvang. Leefbaarheid en 
veiligheid kwam naar voren als een belangrijk issue. Dat trek ik me natuurlijk aan. U kunt
ervan op aan dat we daar echt alles aan doen om dat zo goed mogelijk te doen. Als het 
gaat om - en daar kwam volgens mij Gewoon Dordt vooral mee, maar ook een aantal 
andere - de Oekraïne opvang in het Stadskantoor: zorg goed voor onze medewerkers. Ja, 
dat staat natuurlijk voorop. We hebben een coalitieprogramma, een collegeprogramma 
waarmee wordt gewerkt, waar we onze medewerkers heel hard bij nodig hebben. Het 
zijn mensen die hier al jarenlang vaak aan de organisatie verbonden zijn. We willen heel 
graag dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ook het in ogenschouw nemend 
dat we natuurlijk al twee ingewikkelde coronajaren hebben gehad, dus het belang van de
medewerkers staat absoluut zeer hoog in het vaandel. En in zijn algemeenheid geldt dat 
de tafels waar wij als college, en waar ik zelf ook aan zit, waar wij landelijk invloed 
kunnen uitoefenen om het goede beleid landelijk ten goede bij te sturen dan zullen we 
dat zeker doen en niet nalaten. Dus nogmaals dank aan de commissie voor de 
constructieve inbrengen. En ik kijk ook uit naar het vervolg op 7 februari. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Kolff. Voordat ik ga naar de afronding. Iedereen
is natuurlijk verschrikkelijk benieuwd naar de locatie. Die ga ik nu niet verklappen, want 
ik weet het ook niet, maar ik kan u wel verklappen dat het voornemen is om op 31 
januari die plaats bekend te maken. Dat is dinsdag. Dan wordt u gevraagd om eventuele 
technische vragen uiterlijk donderdag 2 februari in te leveren zodat de beantwoording op
vrijdag 3 februari kan plaatsvinden. Ik herhaal het voor de liefhebbers, ik zie een paar 
mensen schrijven, 31 januari wordt hopelijk de locatie bekend. Tot 2 februari kunt u 
technische vragen stellen, en de beantwoording komt dan in principe vrijdag 3 februari 
binnen zodat die toegevoegd kunnen worden maandagochtend aan het dossier voor de 
raad op 7 februari. Dan is ter afronding. Ik heb aardig meegeluisterd en ik proef wel dat 
een behoorlijk deel positief staat. Ik proef ook wel dat een deel niet helemaal positief is 
en dat er ook wel wensen en bedenkingen zijn. Dus het lijkt mij dat dit wel als een 
bespreekstuk naar de raad gaan. Dan heb ik drie fracties nodig. Nou, dan ga ik even 
kijken. Ik zie er al twee. Ja hoor, genoeg. Gaan we dus doen. Volgende punt is wordt dat 
twee minuten of vijf minuten per spreker? Vijf hoor ik. Iemand voor twee? Kansloos. 
Goed, het wordt dus vijf minuten, maar dan moeten we een politieke vraag hebben. En 
even voor alle duidelijkheid, ik heb heel vaak het hier over de Oekraïners gehoord. Dat is
een Raadsinformatiebrief, dus die gaat ter kennisname naar de raad. Het raadsvoorstel 
over het AZC wordt dus het bespreekstuk, maar het is absoluut niet verboden om daar, 
omdat het toch wel wat met elkaar te maken heeft, ook eventjes het hele gedoe over de 
herhuisvesting in een woordvoering mee te nemen - het gaat wel van uw tijd af -over het
AZC overigens, maar daar kunt u verder natuurlijk eigenlijk heel weinig invloed op 
uitoefenen. Als we er een bespreekstuk van maken, en dat doen we, moet er natuurlijk 
wel een politieke vraag zijn. En een politieke vraag kan heel simpel zijn: wat vindt u van 
het besluit dat het college genomen heeft? Maar misschien heeft iemand creatieve. En 
uiteraard ook of er wensen en bedenkingen zijn, of er partijen voornemens zijn een 
amendement in te dienen. Mevrouw Pichel?

Mevrouw Pichel: Nou vraag die bij mij opkomt is over die wensen en bedenkingen. Is 
wellicht … Ja, misschien moet ik dat ook niet zo zeggen, maar wat kaders, daar zit ik aan
te denken, hè. Welke ruimte kan de wethouder meegeven of waar kunnen we verder nog
aan denken? Ik heb natuurlijk zelf ook wel wat ideeën, maar misschien om dat wat meer 
richting te geven …
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De voorzitter: Denk ik een hele goede vraag, zeker voor de mensen die nog niet zo heel 
lang in de raad zitten. Mevrouw Van Benschop, u bent een ervaren raadslid geweest, dus
u kunt vast antwoord geven.

Mevrouw van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Nou, de wensen en bedenkingen gaan 
heel breed van: nou, we zijn eigenlijk hartstikke blij met het voorstel, ga zo door, of: nou,
we zijn we zijn tegen, en alles wat ertussen zit.

De voorzitter: De heer Van der Net, ik geef mevrouw Van Benschop het woord.

Mevrouw van Benschop: Waarbij het dus de mogelijkheid is om mee te geven: nou, we 
zijn positief maar we willen graag deze wensen nog meegeven aan de wethouders in dit 
geval om het gesprek met de regio te voeren, of met het COA te voeren. Dus het is heel 
breed uiteindelijk met betrekking tot het besluit om een AZC in Dordrecht te vestigen. 

De voorzitter: Mevrouw Pichel, heeft u het nu begrepen? Burgemeester Kolff wil iets 
toevoegen.

De heer Kolff: Ja, heel kort, want wensen en bedenkingen kunt u altijd uiten. U kunt altijd
zeggen: dit zijn mijn wensen en dit zijn mijn bedenkingen. Je kunt ook gewoon inderdaad 
zeggen ik ben erop tegen, en dan kunt u dat ook duidelijk maken aan de achterban of 
wat dan ook: ik wil dit niet. U kunt ook een amendement indienen en zeggen ik wil 
wensen en bedenkingen misschien wel, kijken of er een meerderheid in de raad voor is 
te vinden. Dan dient u een amendement in en dan wordt het daarmee ook, eventueel als
hij aangenomen wordt, een wens of bedenking van de gehele raad. Dus dat zijn eigenlijk 
de smaken die ik nog even wilde toevoegen. 

De voorzitter: Is het helder voor iedereen? Mijnheer Van der Net.

De heer Van der Net: Nee, de burgemeester zegt iets en begin ik opeens te denken, 
want dat is wensen en bedenkingen en u hoeft daar niks mee te doen, maar een 
amendement hoeft u ook in principe niets te doen, toch? 

De voorzitter: Burgemeester, geeft u antwoord.

De heer Kolff: Nee, maar dat is wat anders dan in uw geval, via de voorzitter, als de VVD 
zegt dit is onze wens, en die wordt verder door niemand gedeeld, dan is het nog steeds 
uw wens, en dan kunt u nog steeds zeggen tegen uw achterban: maar wij hebben onze 
wens geuit. Maar als u zegt ik wil kijken of het een wens is die raadsbreed of in een 
meerderheid wordt, dan kunt u dan een amendement indienen en dan heeft u daarmee 
een raadsbrede wens geuit. Dat zijn de smaken die dus liggen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Net, u begrijpt het?

De heer Van der Net: Ja, ik denk ik begrijp het, maar het is niet een amendement dat 
bindend is dan voor het college uiteindelijk. 

De heer Kolff: Nee voorzitter, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel zo, dat heb ik al eerder 
gezegd, dat we als college wel heel veel waarde hechten aan de mening van de raad, en 
zeker als er een meerderheid inderdaad iets zou zeggen, want dan heeft de raad een 
uitspraak gedaan. Ja, daar moet je als college wel stevig in je schoenen staan als je die 
even naast je neerlegt, zeg ik dan maar even.
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De voorzitter: Goed, dan gaan we er dus een bespreekstuk van maken. Spreektijd vijf 
minuten. De politieke vraag: wat vindt u van het voorgenomen besluit? Ik wil heel graag 
nog eventjes stilte zodat ik mevrouw Vergouwe en mijnheer Von Grumbkow voor hun 
bijdrage kan bedanken, evenals wethouder Van Benschop en burgemeester Kolff. En 
uiteraard ook Denise en alle aanwezige raads- en commissieleden voor hun 
betrokkenheid en hun fijne wijze van vragen stellen en dergelijke. Dank u. En een fijne 
nog. 

Voorzitter: dhr. van der Net
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

7. Akkoord gaan met Uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad – Raadsvoorstel

Aanwezig:

Dhr. Burakçin (GroenLinks)
Dhr. De Heer (CU/SGP)
Dhr. Gündogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. Kolkiliç (DENK)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Schnabel (PvdA)
Dhr. Van Ballegooijen (VVD)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)
Mevr. Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren)

Ambtelijke ondersteuning: dhr. R. Langerak. Mevr. G. Smid-Marsman

Portefeuillehouders: wethouder C. Van Benschop

De voorzitter: Welkom iedereen. Wij gaan een uur besteden over het onderwerp akkoord 
gaan met uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad. Nou, in ieder geval iedereen die 
hier is, en eventueel meekijkt, welkom. De heer Langerak heb ik net ook al een handje 
gegeven. Welkom in ieder geval. En even van rechts naar links. Eventjes de naampjes 
even. Even kleine toelichting, het college heeft de uitgangspunten van de startnotitie 
Inclusieve Stad uitgewerkt. Ter commissievergadering wordt een ambtelijke technische 
toelichting gegeven op zowel de onderbouwing van de drie uitvoeringslijnen als de drie 
voorgestelde groepen om focus op te leggen. Het college heeft ook de voorkeur 
uitgesproken over betrokkenheid van de gemeenteraad bij het vervolg te noemen 
scenario twee, en dat betreft een begeleidingscommissie vanuit de raad. En dan zie ik 
nog mevrouw Van der Holst van de Partij voor de Dieren en mevrouw Van Engelen van 
GroenLinks. Ook nog welkom in ieder geval. En als de wethouder al etende de deur ook 
had dichtgedaan was ik heel blij op hem geweest, maar dank u wel wethouder. De heer 
Langerak die gaat ons meenemen in een presentatie, neem ik aan. Het woord is aan u. 

De heer Langerak: Dank u wel, voorzitter. Ja, goedenavond allemaal. Het laatste uurtje, 
last but not least opgave Inclusieve Stad. Mijn naam is Rick Langerak. Ik werk in Team 
zorg ondersteuning onder cluster stad en sinds kort werk ik ook aan de opgave 
Inclusieve Stad, en zodoende ook aan de uitgangspunten die u allemaal heeft 
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ontvangen. In deze korte presentatie zal ik u vooral even ter introductie en ter 
toevoeging aan de notitie meenemen in wat er al is gebeurd onder andere, en wat we 
voor plan zijn te gaan doen. Even kijken, twee handelingen tegelijkertijd. Ik wil u graag 
even meenemen in de huidige situatie.

De voorzitter: De heer Langerak, even. Mogen er vragen worden gesteld tijdens de 
presentatie of na de presentatie? Is altijd de vraag. 

De heer Langerak: Misschien is het handiger om het na de presentatie ... 

De voorzitter: Na de presentatie. Nou, dan gaan we daarin mee. Gaat uw gang. 

De heer Langerak: Oké, dank u wel. De huidige situatie dat we met de opgave willen 
bereiken, hoe we dat gaan doen. Dan komt ook het uitgangspunten document ter orde. 
Betrokkenheid van zowel u als de samenleving, en een stukje planning. De huidige 
situatie. Er gebeurt al best wel een hele hoop in Dordrecht als het gaat om inclusiviteit 
en diversiteit, soms niet altijd even zichtbaar, maar er gebeurt echt wel een hele hoop. 
Als het gaat om bijvoorbeeld de interne organisatie hebben we in 2018 de verklaring van
Dordrecht ondertekend, en daarmee zeggen we: we zijn een transgendervriendelijke 
organisatie. Daaropvolgend is ook de Charter Diversiteit ondertekend, met als statement
dat wij graag een afspiegeling willen zijn van de samenleving. Hebben we onder andere 
ook een inclusiviteit onderzoek monitor afgenomen. En recentelijk is er binnen de 
organisatie het ook mogelijk als er iemand nieuw komt om aan te geven dat deze 
persoon non-binair is in plaats van alleen man en vrouw. Daarnaast lopen een aantal 
programma's natuurlijk. Heel bekend is het Regenboogprogramma. Als gemeente voeren
we het LHBTIplus beleid en zetten we ons in voor de emancipatie van LBTI’ers. Buiten dit
rijtje om zetten we ook ons via bijvoorbeeld campagne Sportlief in voor de acceptatie 
van iedereen binnen het sportklimaat, binnen en buiten het veld. Zo zijn eigenlijk nog 
een heleboel voorbeelden te noemen hoe de gemeente zich inzet op dit thema. Maar wel
is opgevallen dat het in de afgelopen jaren redelijk gefragmenteerd is gebeurd. Dus er 
zijn veel aparte beleidsdomeinen die zelf iets doen, maar er is niet één document, één 
beleidsvisie rondom het thema diversiteit en inclusieve waar alles in is opgenomen. En 
dit politiekakkoord en opgave Inclusieve Stad is natuurlijk een mogelijkheid om dat wel 
te doen, en dat liefst met de samenleving en de input vanuit de samenleving. Er zijn 
vanuit de samenleving ook tal van voorbeelden te noemen hoe de samenleving zich 
inzet op deze thematiek. Een heel bekend of een hele dierbare club is de Wmo-
adviesraad, en ook de werkgroep Dordts Inclusief. Zij geven onder andere advies over 
hoe wij de Dordtse stad toegankelijker kunnen maken, maar zij geven bijvoorbeeld ook 
de toegankelijkheidspluimen uit aan organisaties onder ondernemers die toegankelijk 
zijn voor mensen met onder andere een rolstoel. Maar we hebben ook atelier 
Wereldwijven, of Wereldwijven Ateliers moet ik eigenlijk zeggen, die zich inzet in het 
samenbrengen van vrouwen vooral met verschillende culturele achtergronden om hen te
sterken in een sociaal vangnet, maar ook een betere positie te brengen in de 
samenleving middels ontmoeting en het creatief samen maken. Ander voorbeeld is 
PEERpoint. Dat is onderdeel van herstelacademie. Zij zijn uit eigen initiatief in december 
gestart met een praatgroep voor transvolwassenen, en na succes is dit ook verlengd met
in ieder geval een half jaar. Dus dit zijn genoeg voorbeelden van diversiteit en inclusie 
die allemaal onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Maar we willen natuurlijk eigenlijk 
naar een samenhangend verhaal, en eigenlijk naar een toegankelijke stad waar iedereen
zich thuis erkent en verbonden voelt, waar je mee kan doen omdat je wordt gezien, en er
sprake is van gelijkwaardige behandeling en kansen. Dus die diversiteit, dat zal goed 
zitten in Dordtrecht, maar het gaat er met name om hoe gaan we daarmee om? En dat is
het stukje inclusie. Over vier jaar hopen we de sociale cohesie te hebben vergroot. Dan 
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gaat het met name over verbondenheid met de stad, verbondenheid met de wijk, met de
buurt, maar ook gewoon met die buurtbewoners, onder andere via bonding en bridging. 
Bonding, dan gaat het met name over het versterken van mensen met wie je verbonden 
voelt. Een bridging gaat over het faciliteren van ontmoeting van mensen die misschien 
niet altijd elkaar in het dagelijks leven treffen. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen 
ook mee kan doen. Daarbij de fysiek en de sociale drempels weghalen. Fysiek, daar kan 
iedereen zich wel iets bij voorstellen, denk ik, maar een goed voorbeeld van een sociale 
drempel vind ik zelf is als jij als christen in Dordrecht komt wonen maar ook tot de LHBTI-
gemeenschap behoort en niet zo goed weet bij welke kerk jij welkom bent. Nou, zo’n 
kerk kan zich aanmelden bij de kerk en vervolgens is dat, sociale drempel, die is 
weggehaald. En we hopen natuurlijk een interne afspiegeling te zijn van de samenleving.
Hoe willen we dat doen? Dan komen bij de uitgangspuntennotitie terecht via drie 
uitvoeringslijnen. We willen stimuleren van diversiteit, inclusie als werkgever, als 
opdrachtgever en als subsidieverlener, als aanjager en facilitator binnen de samenleving.
En dit voor drie specifieke groepen. Ja, dan ben ik snel. Toegankelijke stad, heb ik het net
al even aangestipt, en inclusieve gemeenschap ook. Voor drie concrete groepen, voor 
LHBTIQ-plussers, voor mensen met een migratieachtergrond en mensen met een 
beperking. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat we dit met de samenleving op poten 
zetten. Waar ligt de behoefte? Dat gaan we met samenleving doen, maar ook met de 
raad. En dat is het tweede deel van de notitie uitgangspunten, tweede voorstel. Want we
hebben drie varianten op raadsbetrokkenheid tot het komen van een startnotitie. De 
eerste is een discussiebijeenkomst met de doelgroep in een beeldvormende sessie met 
doelgroepen tegelijkertijd, met de toezending van de startnotitie. In principe is de 
startnotitie dan klaar in samenwerking met de doelgroepen, en is dit een mogelijkheid 
om met de doelgroepen te verifiëren of dat wat er in de startnotitie staat ook 
daadwerkelijk is waar er behoefte aan is. Nummer twee is een begeleidingscommissie 
vanuit de raad. Dit is ook waar het college de voorkeur naar uitspreekt. Dit is een 
vertegenwoordiging van raadsleden die actief mee gaan denken of mee gaan praten ook
met de doelgroepen en het college. En het derde voorstel is dat de gehele raad en het 
college met de doelgroep in gesprek gaat. Het voorstel gaat dus uit van, of tenminste 
stelt voor kopje twee. Mocht het zo zijn dat de raad een ander besluit neemt, een andere
voorkeur heeft, dan kan dat via een amendement worden toegevoegd. Dan gaan we 
even naar de planning, en de planning gaat ervan uit dat het voorstel zoals het nu ligt, 
daar gaan we dus vanuit. Vandaag is de 24e, dus we hebben een informerend gesprek 
straks. In februari willen we graag met de doelgroep en vertegenwoordigers daarvan in 
gesprek om behoefte op te halen om de startnotitie vorm te geven, en daarbij ook een 
deel in ieder geval van de raad te betrekken. Maart 2023 misschien eerder eind maart 
zal de startnotitie gereed zijn en ook aan u worden voorgelegd. Vanaf dan gaan wij 
verder de startnotitie uitwerken tot een beleidsstuk, noem het de Inclusie Agenda, zoals 
het in veel andere gemeenten ook wordt genoemd. En uiterlijk aan het eind van het jaar 
hopen we dan ook het beleidsstuk echt te hebben opgeleverd. En dat was mijn 
presentatie. Mijn spreekbeurt. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, spreekbeurt. Zoals u wilt. De wethouder wil ook wat 
zeggen, maar wel even of er al vragen zijn of opmerkingen met betrekking tot de 
presentatie? Oh, daar zie ik toch allerlei vingers. Nou, dames eerst. Mevrouw Schnabel. 
Af en toe.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik vroeg me kort af, er wordt over drie groepen 
gesproken. Waarbinnen vallen religie? Nou ja, discriminatie over religie, want er staan nu
LHBTIQ, en mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. En ik 
vroeg me af waar vallen de mensen binnen die op basis van religie of 
levensbeschouwing gediscrimineerd worden of kunnen? 
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De voorzitter: Ja, die staan hier dus niet concreet in genoemd, dus dat is niet nu in deze 
notitie geen aparte doelgroep. Nee. 

Mevrouw Smid-Marsman: Misschien mag ik een korte aanvulling geven?

De voorzitter: Dat mag natuurlijk. Jazeker.

Mevrouw Smid-Marsman: Voorzitter, sorry, excuus. 

De voorzitter: Gaat uw gang. Nee dat geeft niet.

Mevrouw Smid-Marsman: Wat belangrijk is, is dat we voor deze agenda, nadrukkelijk 
over die drie lijnen nieuw beleid willen ontwikkelen. Dat laat onverlet dat we op het 
gebied van discriminatie natuurlijk gewoon een meldpunt houden en dat soort zaken, 
dus daar kunnen mensen altijd terecht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met een 
migratieachtergrond is daar nadrukkelijk hun geloof een onderdeel van waar ze 
tegenaan lopen als ze - wat net als voorbeeld werd aangehaald - als jij christelijk geloof 
hebt maar een andere agenda identiteit hebt loop je ook tegen zaken aan. Dus het komt 
terug in die lijnen, maar er komt dus niet een apart spoor op inclusiviteit rond geloof. 

De voorzitter: Ik heb voor de verslaggeving van … U bent niet aangemeld net, dus u kunt
u het nog een keer even aangeven wie u bent en welke functie u heeft?

Mevrouw Smid-Marsman: Gemma Smid, portefeuilledirecteur sociaal domein, en 
ambtelijke opdrachtgever voor deze opgave. 

De voorzitter: Kijk, dan zijn we er weer. Nog één vraag?

Mevrouw Schnabel: Nog een korte aanvulling. Kan het er dan niet bij opgenomen worden
dat er migratie…

De voorzitter: De wethouder, ja. 

Mevrouw van Benschop: Ja, voorzitter ik wil toch heel even iets aanvullen. Ik denk dat 
dat goed is - en begin ik heel even stapje terug voordat ik op deze vraag kom - even de 
status van dit document ook vooral benadrukken. Dit is echt de bedoeling, dit is nog 
voorafgaand aan een startnotitie, welke drie doelgroepen willen we heel specifiek 
benaderen om te kijken waar zitten de grootste knelpunten? U heeft het over 
discriminatie. Ik kan me voorstellen dat binnen deze drie doelgroepen discriminatie wel 
degelijk een heel groot punt is. Dat gaat dan dus ook terugkomen. Dat is wat we op gaan
halen in de stad, komt in de startnotitie te staan als wij uit die gesprekken de signalen 
krijgen discriminatie is een groot punt. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is.
Dan wordt dat één van de uitwerkingen in dat uitvoeringsprogramma wat we dadelijk 
gaan krijgen. Dit document is inderdaad echt bedoeld om te kijken naar welke specifieke
doelgroepen kijken we? We hebben geen specifieke doelgroep op basis van religie in het 
algemeen. Daarnaast vragen we dus op welke manier de raad betrokken wil worden. We 
hadden dit ook kunnen doen in een consultatie sessie zonder dat we daar een document 
aan ten grondslag hadden gelegd. Achteraf denk ik misschien was dat eenvoudiger 
geweest, overzichtelijker, want nu is er wat verwarring over: is dit nu de startnotitie? Dat
is het niet. Wat hier niet in staat, betekent niet dat het niet nog toegevoegd wordt. Dat 
vind ik echt heel belangrijk om te benoemen. 

De voorzitter: We hebben het over de uitgangspunten van de startnotitie.
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Mevrouw van Benschop: Ja, en wij hebben het misschien te ingewikkeld gemaakt door 
daar een document met een besluit van te maken, zal ik dan maar gelijk even aan de 
voorkant zeggen, want daarmee is er gewoon wat verwarring ontstaan over wat is nou 
de status hiervan? Dus ik wil echt benadrukken wat er niet in staat betekent niet dat…

De voorzitter: Dat ziet ook duidelijk de heer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Dan begin ik toch enigszins verward te raken over wat er nu 
van ons verwacht wordt deze avond?

Wethouder Van Benschop Wat we hiermee hopen op te halen is dat de raad zegt: ja, 
deze drie doelgroepen, daarvan zien we dat daar grote knelpunten liggen, begin met die 
drie doelgroepen. Betekent natuurlijk ook niet dat je dan na het uitwerk van deze drie 
doelgroepen helemaal klaar bent. Dit is de start die we willen maken, en daarnaast 
vragen we daar raad zich uit te spreken over op welke manier wil u betrokken worden in 
het proces? Want totstandkoming in eerste instantie tot de startnotitie en vervolgens tot 
het uitvoeringsprogramma. 

De voorzitter: De heer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Begrijp ik dan goed, voorzitter dank u wel, dat het de 
bedoeling is dat wij ons politiek oordeel geven over deze uitgangspunten in deze 
beeldvormende sessie?

Mevrouw van Benschop: Voorzitter, ik zou niet durven. 

De voorzitter: Ja, ik wou zeggen van nee, het is inderdaad puur informerend op dit 
moment, en het is dadelijk natuurlijk aan uw commissie om te bepalen hoe we daar 
verder mee gaan. Mevrouw Van Engelen dan mevrouw Van Vugt. 

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft net eigenlijk al 
deels denk ik een beetje antwoord gegeven ook op mijn vraag, maar ik ga het toch voor 
de zekerheid vragen, want de drie groepen die genoemd zijn, mag ik geen mening 
geven. De drie groepen die genoemd zijn, die zijn genoemd maar die groepen die 
kennen natuurlijk ook subgroepen. Zijn jullie daarvan bewust en is het de bedoeling dat 
die uit de gesprekken naar voren komen welke subgroepen dat dan zijn, en die worden 
dus in een latere notitie uitgewerkt, of zijn we die per ongeluk vergeten en moeten die 
eigenlijk bij de uitgangspunten er al bij zitten? 

De voorzitter: Dat zijn informerende vragen. De wethouder. 

Mevrouw van Benschop: Dank u, voorzitter. Nee ,daar zijn we ons van bewust dat dat zo 
is. Dit is echt de hoofdlijn waarlangs we … We hebben de drie keer drie formule 
genoemd, hè, dus de drie doelgroepen keer drie op welke gebieden gaan we dit nu 
toepassen? En daarbinnen gaan we aan de hand van die gesprekken met stakeholders 
en met inwoners de doelgroep zelf uitvinden waar zitten de grootste knelpunten? Zit 
daar nog verschil binnen doelgroepen? Nou ja, dat dat hele proces gaat dan lopen.

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt. En daarna de heer Burakçin. 

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, bedankt voorzitter. Mijn vraag ligt heel erg in het 
verlengde van de net gestelde vraag. Ik had eigenlijk meer een mening, dus ik moet 
even een vraag van maken. Ja, de groep mensen met een beperking wordt dat in elk 
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geval verdeeld in fysiek of zeg maar de psychische weerbaarheid ook, want dat zijn 
natuurlijk heel ander soort beperkingen. Is daar oog voor? En dan heb ik straks nog een 
klein vraagje.

Mevrouw van Benschop: Ja, ook dat zijn weer van die subgroepen. Ja, ik vind het een 
beetje oneerbiedig om het zo te noemen, maar het zijn wel de subdoelgroepen die onder
de hoofddoelgroep mensen met een beperking horen. 

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, en verder nog even over de presentatie. Bij die eerste dia 
stond er eigenlijk ja we doen al heel veel, maar er is geen geordend beleid. Betekent dit 
dat het toch voornamelijk verzamelen wordt en ordenen, of is er echt wel … Nou ja, ik 
proef ook wel dat het meer is, maar zo klonk het wel een beetje. 

De voorzitter: Dat is een duidelijke vraag, toch wethouder?

Mevrouw van Benschop: Zeker. Nee, het is in eerste instantie ordenen om het overzicht 
te krijgen: wat doen we nu eigenlijk en doen we de goede dingen? Maar u kunt zich ook 
voorstellen dat op het moment dat je dat overzicht hebt dat je gaat zien waar missen we 
dingen, en waar doen we niet genoeg? En dat je vervolgens, dus aan de hand van die 
gesprekken met de stad en met de raad, gaat kijken: hoe gaan we daar een oplossing 
voor vinden? Dus we willen aan de ene kant laten zien we doen veel goeie dingen, maar 
we zijn ons echt wel van bewust dat het geen dekkend aanbod is, zal ik het maar 
noemen. 

De voorzitter: Even kijken. De heer Burakçin niet of had ik dat gemist? Ja, dan had ik toch
goed in de gaten. De heer Burakçin

De heer Burakçin: Ja voorzitter, even een verhelderende vraag. Goed, wij kunnen leven 
met de voorkeur van het college dat er een begeleidingscommissie komt vanuit de raad 
die dus het gesprek gaat voeren met doelgroepen. En begrijp ik nu goed, kijk, er staan 
hier een aantal stakeholders genoemd hè. Nou, daarin bijvoorbeeld komt de religie, 
vinden wij ook belangrijk, dus we zouden bijvoorbeeld willen dat we de moskeeën 
bijvoorbeeld of met de kerken willen praten. Maar betekent het nu dat we bijvoorbeeld 
samen met een kwartiermaker bijvoorbeeld gaan beslissen de raadsleden zelf die zich 
aangemeld hebben wie we uitnodigen en met wie in gesprek willen? Dus dat kan dat 
eigenlijk de lead toch wel ligt bij de raadsleden en de kwartiermaker om die gesprekken 
te voeren.

De voorzitter: De vraag is duidelijk, wethouder?

Mevrouw van Benschop: Ik denk dat ik die even doorspeel naar …

Mevrouw Smid-Marsman: Dank u wel. Nee, het voorstel is om een 
begeleidingscommissie te doen. Dat betekent wat mij betreft dat het initiatief vanuit de 
ambtelijke organisatie wordt genomen, dat zij dus met een voorstel komen: dit zijn de 
onderwerpen, deze mensen willen we spreken. Dat bespreken ze met die 
begeleidingscommissie. En natuurlijk kan de begeleidingscommissie dan zeggen we 
missen iemand en dat soort zaken, dus dat proberen we dan gewoon een goede modes 
in te vinden. En dan is het wel bedoeling dat dus ook mensen uit die commissie gewoon 
meegaan naar zo'n gesprek om dus in dat gesprek ook mee op te halen van wat er 
vanuit de groep gebracht wordt. Maar het initiatief in deze fase ligt dus bij het college, 
en college vraagt aan de ambtelijke organisatie om dat te trekken, waarbij we zeggen: 
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omdat zowel het college als de raad hebben gezegd wij willen een andere manier van 
samenwerken in die collegeperiode waar we ook wel breder de raad soms willen 
betrekken, dat we hebben gezegd dan is de begeleidingscommissie een mooie 
tussenvorm waar de raad wel in een vorm mee kan doen, maar de verantwoordelijkheid 
voor het proces wel gewoon bij het college blijft.

De heer Burakçin: Dan heb ik toch nog even een vervolgvraag. In hoeverre kunnen 
bijvoorbeeld de raadsleden wél hun invloed uitoefenen met wie we eventueel kunnen 
praten? Moeten we het dan met een amendement doen, of op een andere wijze?

Mevrouw Smid-Marsman: Nee, volgens mij hoeft dat niet. Ik ga ervan uit dat er vanuit 
het college, dus vanuit de ambtelijke organisatie, gewoon een voorstel gedaan wordt en 
dat we met elkaar daarover in gesprek zijn gegaan. En ik kan me bijna niet voorstellen 
dat dat dan niet tot overeenstemming leidt. Het kan soms zijn dat je zegt: de groep 
wordt te groot of we hebben zes keer hetzelfde type organisatie, zou het niet goed zijn 
om ook iemand met een ander perspectief te doen, maar volgens mij moeten we daar 
gewoon uitkomen. Dus dat. 

De voorzitter: Ik hoor dat we eruit moeten komen met elkaar. Dat is toch altijd mooi om 
te horen. De heer Gündogdu had nog een vraag.

De heer Gündogdu: Ja voorzitter, dank u wel. Nog even geen politiek oordeel, maar wel 
even mijn complimenten richting het college en de wethouder dat zij überhaupt met een 
startnotitie of - wat is het - een uitgangspuntennotitie komt richting de raad, dus echt 
mijn waardering. Dit smaakt naar meer uiteraard. Ik ben even benieuwd nu zijn wij denk 
ik niet de enige gemeente in Nederland die met dit onderwerp aan de slag gaat. Ik heb 
zo even gegoogeld wat is er nu in het kader van diversiteit en stedelijke ontwikkeling 
allemaal ontwikkeld, bedacht. En ik ben even benieuwd toen dit document op papier 
werd gezet, dat is even een houtskoolschets zou ik zeggen, is er ook met ervaringen 
gedeeld vanuit andere gemeenten of input opgehaald, of is dit echt iets Dordts? 

De voorzitter: Ja, is dit iets Dordts of is er ook gekeken naar al andere steden en hoe ze 
dat doen, de heer Langerak? 

De heer Langerak: Ja, daar is zeker gekeken naar hoe andere steden dit doen. Het is niet
dat wij persoonlijk contact hebben gehad met de andere gemeenten, maar zeker 
gekeken naar alle beleidsdocumenten die andere gemeenten al hebben.

De voorzitter: Ja dus. Dan kijk ik eventjes naar het sub groepje op dit moment. Nee, het 
maakt mij niet uit, maar ik krijg vanuit de griffie: als jullie overleg willen kan ik even vijf 
minuten schorsen, maar jullie zijn er al uit of niet? Ja. Ik krijg wisselende signalen, maar 
dat geeft allemaal niets. De heer De Heer had … Eerst de heer Kolkiliç. Sorry, Masum, ik 
heb af en toe moeite met je naam. 

De heer Kolkiliç: Maakt niet uit, voorzitter, dank u wel. Ik heb twee vragen. De eerste is 
heel kort. Hebben wij als gemeente een diversiteitsambtenaar? 

Mevrouw van Benschop: Sterker nog, we hebben een opgavemanager Inclusieve Stad, 
sinds kort. 
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De heer Kolkiliç: Duidelijk antwoord. Tweede vraag, voorzitter. Nou, we hebben een 
presentatie voor ons liggen die gaat over het toewerken naar een betere, diversere stad.
En ik ben wel benieuwd of er hier ook aan de startnotitie een actief 
antidiscriminatiebeleid aan gekoppeld gaat worden? 

Mevrouw van Benschop: Voorzitter, dank u. Ik geef even aan dat ik het antwoord wil 
geven. Wat we hebben gezegd is we willen een korte, overkoepelende visie en 
vervolgens langs die drie lijnen een uitvoeringsprogramma. Wat ik net ook aangaf in 
antwoord op de vraag van mevrouw Schnabel, als uit die gesprekken blijkt, wat ik me 
haast niet anders kan voorstellen, dat discriminatie een thema is wat aangepakt moet 
worden dan krijg je dus in die uitvoeringsagenda een lijn over discriminatie, langs de lijn 
van die drie doelgroepen. Ik zie verwarring. Ik hoop dat het duidelijk is. 

De voorzitter: Ik krijg van mevrouw Vol het verzoek om heel even te schorsen, hoor ik of 
niet? 

Mevrouw Vol-van der Holst: Ja, de griffie heeft mij goed begrepen.

De voorzitter: Ja, een paar minuutjes. Twee, drie minuutjes even kort en daar weer door, 
ja. Dank u wel.

SCHORSING

De voorzitter: Geen witte rook. Ja, de heer Gündogdu maar die zit aan z’n verslaving te 
werken. Maar goed, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. De heer Schalken had nog 
een vraag dacht ik toch?

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, kort. Het gaat nog niet zozeer
om oordeelsvormend met betrekking tot wat hier nu ligt. Maar mevrouw Schnabel gaf al 
aan het onderdeel de levens- en geloofsovertuigingen. Die mis ik toch echt. Ik zou echt 
graag zien dat die meer aan de voorkant ook onderdeel worden voor wat er uitgewerkt 
gaat worden. En met betrekking tot de opties die werden genoemd dachten wij vanuit 
Beter voor Dordt meer aan een optie tussen twee en drie een. Twee en drie in, waarbij 
dus wel de hele raad meer wordt betrokken aan de voorkant, en je dan ook dat doet op 
die Dordtse Dinsdag, omdat we eigenlijk bang zijn dat wanneer we dat weer op een 
ander moment gaat doen dat dan de betrokkenheid vanuit de raar minder is. 

De voorzitter: Dus mijnheer Schalken. De bedoeling is om nu vragen te stellen. Zo 
meteen komen we inderdaad op van wat gaan we nu precies kiezen. 

De heer Schalken-den Hartog: Wellicht dan de vraag of er ook mogelijk is om met de 
opties die worden genoemd je kunt komen tot een mix van verschillende opties? 

De voorzitter: Ja, ik hoor de vraag van er zijn nu drie varianten en kan er ook een mix 
zijn? 

Mevrouw van Benschop: Nou, voorzitter, daar gaat de raad over. Als de raad zegt maar 
we voegen nog een vierde variant toe dan staat dat u geheel vrij. Wij hebben gekeken 
wat is het meest praktisch, hoe kunnen we het beste dit in regelen? Het idee is ook bij 
die begeleidingscommissie vanuit de raad in de basis om dat te organiseren op Dordtse 
Dinsdagen, dus om ervoor te zorgen dat we dat niet te veel beslag gaan leggen op de 
tijd van raadsleden buiten de Dordtse Dinsdag, dat is een afspraak die we hebben. Maar 
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als de raad een meerderheid ziet voor het variant tweeëneenhalf zeg maar ja, dat is aan 
de raad. 

De voorzitter: Daarvoor ligt dit stuk nu hiervoor. Ja, allerlei mensen, maar mevrouw 
Schnabel en de heer De Heer waren iets eerder. Van ballengooien ook, maar ja, ik ga 
eerst, en dan gaan we weer daarheen. Mevrouw Schabel. 

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af bij punt twee. Vorig jaar is er 
een onderzoek gedaan naar stage discriminatie in bedrijven. En niet om heel erg direct 
in te gaan op discriminatie maar meer op het beleid, en daar werd geconcludeerd dat 
eigenlijk best veel bedrijven het lastig vinden om daarmee om te gaan, en mijn vraag is: 
kunnen er ook bedrijven aan toegevoegd worden, en dan met name risicovolle bedrijven 
waarin je dan echt in kan gaan op effectief beleid?

Mevrouw van Benschop: Voorzitter, ik heb even een wedervraag. U bedoelt in die 
gesprekken die moeten leiden tot de startnotitie of niet?

De voorzitter: Ja, met de bedrijven.

Mevrouw van Benschop: Ja, nou het lijkt mij dat we eerst gaan ophalen waar zitten de 
knelpunten. En er is al een onderzoek gedaan. Nou, dan gaat dat 100 procent naar 
boven komen bij deze uitwerking richten de startnotitie. Het lijkt me wel dat daaruit gaat
komen dat die bedrijven betrokken worden bij de totstandkoming van het 
uitvoeringsprogramma. Dus vanaf de startnotitie tot aan uitvoeringsprogramma van zijn 
er bedrijven die hier moeite mee hebben, wat hebben ze dan nodig om wel goed daarin 
mee te kunnen, en welke interventies moeten wij dan als gemeente doen of moeten we 
faciliteren om daar dan ook tot een oplossing te komen? 

De voorzitter: Duidelijk.

Mevrouw Schnabel: Heel klein. Dat begrijp ik, dank u wel. Dus dan is inderdaad zo dat al 
vanaf het begin de bedrijven mee kunnen doen in het gesprek? Omdat ik me voor kan 
stellen dat er binnen verschillende bedrijven verschillende problemen spelen met 
verschillende populaties, en dat dat misschien ook waardevolle informatie kan geven 
over …

De voorzitter: De vraag is kunnen ze vanaf het begin participeren? Dat is even de vraag. 
Wethouder? 

Mevrouw van Benschop: Dat kunnen ze richting het uitvoeringsprogramma, dus richting 
de concrete uitwerking van wat gaan we doen aan de knelpunten die er zijn? Ja. Nee niet
in deze fase, nee. 

De voorzitter: Oké, de heer De Heer. 

De heer De Heer: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, het zal u niet verbazen dat ook wij het 
belangrijk vinden als ChristenUnie/SGP dat er voldoende aandacht is voor levens- en 
geloofsovertuiging in het uiteindelijke plan. Maar ook even over de drie concrete 
doelgroepen die worden genoemd. Hoe zijn we daar nu precies terechtgekomen dat deze
specifieke drie doelgroepen, en mogelijk heb ik dat toch meest eerder al genoemd. De 
wethouder noemde net zelf praktische overwegingen in die bewoording, en ik lees in de 
presentatie ook een aantal verplichtingen die zijn aangegaan. Is dat waar … 
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De voorzitter: Waarom deze keuze, en hoe is het tot stand gekomen? 

De heer De Heer: Precies. 

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw van Benschop: Voorzitter, de praktische overweging geldt niet voor de drie 
doelgroepen. Die geldt voor de drie vormen van betrokkenheid van de raad. De drie 
doelgroepen zijn tot stand gekomen doordat we weten dat hier punten spelen, dat hier 
grote knelpunten zijn, dat we weten dat hier een grote opgave ligt bij deze drie 
doelgroepen met knelpunten waar zij tegenaan lopen, plus daaraan toegevoegd, de 
dingen die we al doen, en hoe kunnen we die nu effectiever en gerichter inzetten? 

De heer De Heer: Ja voorzitter toch een kleine vervolgvraag: hoe weten we dat dat deze 
drie doelgroepen het vooral zijn of moeten zijn?

De voorzitter: Wethouder?

Mevrouw van Benschop: Nou, voorzitter, niet dat we weten dat deze doelgroepen het 
vooral zijn, wel dat wij hier prioriteit aangeven. Dat is een keuze die we gemaakt hebben.
We weten uit op basis van cijfers van Radar wat er speelt. We weten op basis van het 
Regenboogakkoord en alle contacten die we daaromheen hebben, dat daar zaken 
spelen. En van mensen met een beperking weten we het via de Adviesraad Wmo. Dus er 
zijn verschillende manieren waarop die signalen binnenkomen. En we hebben gekeken 
hoe kunnen we effectief zijn zonder dat we te veel beperken, maar ook niet zo breed 
maken dat we eigenlijk nu niet tot concrete maatregelen kunnen komen? 

De voorzitter: Ja. Dat is op dit onderwerp altijd een probleem, want ja als je het te bereid 
maakt, weet ik uit ervaring, dan kom je ook nergens. De heer Van Ballegooijen. 

De heer Van Ballegooijen: Dank u, voorzitter. Dan ga ik beginnen met misschien een hele
slechte vraag die relateert aan wat u net zegt. Maar het gaat eigenlijk ook over een 
stukje religie. Ik vroeg me af of het klopt dat antisemitisme op dit moment niet onder 
één van de focusgroepen valt, ook omdat ik de wethouder hoor zeggen dat het gaat om 
groepen waar in ieder geval landelijk van bekend is dat daar veel problematiek speelt. 
Dat hebben we natuurlijk eigenlijk met antisemitisme bijvoorbeeld, om maar een 
voorbeeld te noemen, wat toenemend is. Verder had ik nog een aantal andere vragen. Ik
vroeg me af, er werd genoemd in de prestatie dat we toe willen werken naar 
gelijkwaardige behandeling. Ik vroeg me af: kunt u dat definiëren en aan welke 
indicatoren wordt dat afgemeten? Hoe weten we of dat bereikt is op een bepaald 
moment? Daarnaast wil ik toch ook vragen of het mogelijk zou zijn toch om ondernemers
en organisaties mee te nemen die de subsidies krijgen of die opdrachten verkrijgen. 
Zeker ook omdat ze in lijn twee expliciet genoemd worden om daar proberen positieve 
veranderingen teweeg te brengen. Het lijkt me logisch dat ze op een heel vroeg moment
worden meegenomen en dat er ook wordt gevraagd wat daar ervaringen en slechte 
problematiek zijn. En tot slot, klopt het dat ik niets gehoord heb van iets van een 
uitgangspunt om … Eigenlijk wil je zeggen dat er geen sprake kan zijn van positief 
discriminerende maatregelen. Mijn vraag is: klopt het dat er in het stuk op dit moment 
niets wordt gezegd over positief discriminerende maatregelen? 

De voorzitter: Nou, zit ik ook weer, want we beginnen eigenlijk dadelijk met een 
commissie ter begeleiding om tot een startnotitie te komen. En ja, ik heb het er net al 
eventjes over gehad met de wethouder. Dit stuk heeft wel wat verwarring tot gevolg. 
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Want ik ga ervan uit dat in de begeleidingscommissie juist dit soort punten dadelijk 
worden meegenomen om in de startnotitie terecht te komen. 

De heer Van Ballegooijen: Voorzitter, u begrijpt mijn verwarring dan inderdaad omdat 
hier een officieel besluit genomen moest worden, leek het me logisch om dit hierin op te 
nemen. Als dat op een later punt, dan kunt u mijn laatste vraag als niet gesteld 
beschouwd.

De voorzitter: Misschien kan ook nog even de wethouder deze verwarring nog één keer 
verhelpen, alstublieft. 

Mevrouw van Benschop: Dat heb ik al heel vaak geprobeerd, voorzitter. Nee hoor. Nou, 
ik denk dat die verwarring nu wel duidelijk is. Dit zijn de uitgangspunten, dus het gaat 
echt over die drie keer drie formule, en hoe wil de raad betrokken worden. Daar hebben 
we in de presentatie wat context aangegeven, maar dat is wat we nu voorleggen. Kan de
raad zich daarin vinden? Wat betreft de bedrijven. Nou ja goed, dat heb ik inderdaad net 
ook al beantwoord. Dus vanuit startnotitie richting uitvoeringsprogramma, natuurlijk, dan
worden de stakeholders betrokken. Als het gaat over stage discriminatie gaat het ook 
over bedrijven, dus dat die worden dan ook aangehaakt. U vroeg ook een concretisering 
op de doelstellingen. Ook dat is zoiets, we kunnen daar nu geen concrete - ik noem het 
maar even - KPI’s aanhangen van wanneer hebben we de doelstellingen behaald? Dat 
zijn dingen die we uiteindelijk in de verdere uitwerking moeten vastleggen. Daar is dit 
document niet voor bedoeld. 

De voorzitter: De startnotitie komt dadelijk ook weer in de raad natuurlijk, en daar kunt u
met z’n allen wat van vinden. U kunt dat ook amenderen, en eigenlijk zijn we niet meer 
bezig dan nu even te kijken: hoe komen we tot de startnotitie? Dus ja, ik zit even te 
kijken. Mevrouw Vugt was iets eerder nog.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dank u wel, voorzitter. Ik stel even vraag namens ons vieren 
hier. Sinds november bestaat er op initiatief van GroenLinks een werkgroep diversiteit, 
gelijkheid en diversiteit, en daar zitten enkele raadsleden in, en daar zitten ook mensen 
uit Dordrecht in, gewoon inwoners vanuit diverse groepen. We vroegen ons af is het 
mogelijk dat ook deze werkgroep misschien deelneemt in plaats van punt drie, optie drie
of variant? Is het mogelijk om een variant vier toe te voegen? Dat is ook die commissie 
die werkgroep, een soort begeleidingscommissie vormt, of is het mogelijk om het als 
klankbordfunctie te laten fungeren? 

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt, even voor mijn begrip, wat is de status van die 
werkgroep? 

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dat is niks officieels. Het zijn gewoon mensen die op dit 
gebied zich wilden verdiepen in wat er speelt. 

De voorzitter: Ja, vandaar ook even mijn vraag. Dit is voor mij nieuw, dus ja, of dat kan 
worden ingevoegd.

Mevrouw van Benschop: Ja, voorzitter. Nee, we kunnen niet in dit besluit een vierde 
variant opnemen waarbij we een uitspraak doen over mensen die niet deel uitmaken van
de raad. We vragen in dit document wie uit de raad deel gaat nemen aan die 
gesprekken. En daarbij wil ik nog wel even onderscheid maken dat vanuit de raad wordt 
er gevraagd om een begeleidingscommissie die samen met de ambtelijke organisatie - 
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dan de ambtelijke organisatie die we voorstellen - maar vanuit de raad kan daar 
aangevuld worden: hebben we de juiste mensen in beeld? Daar staat het natuurlijk 
helemaal vrij om de mensen vanuit die werkgroep te betrekken bij de gesprekken met 
de doelgroep. Maar we gaan niet in dit document … Dat wordt heel ingewikkeld. 

De voorzitter: Dit wordt te ingewikkeld, hoor ik mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nee, maar ik vind het heel helder antwoord, want hier kunnen
we ook mee verder. Dank u wel.

De voorzitter: De heer Kolkiliç en dan de heer Gündogdu nog. Nee? U parkeert het even? 
Nou ,dan gaan we naar de heer Gündogdu.

De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. En ik heb zojuist mijn waardering 
uitgesproken over dit voorstel. De wethouder geeft aan we hebben een bewuste keuze 
gemaakt. In de eerste instantie drie doelgroepen. Vervolgens gaan we ook nog in 
gesprek met diverse belanghebbenden om nader te komen tot deze startnotitie. Ik wil 
even een stapje terug. Althans dat is dan mijn vraag. Is het niet bijvoorbeeld wijs, ook 
gezien dit onderwerp - dat speelt al volgens mij decennia, of misschien zelfs eeuwen - 
om gewoon eens een open dialoog sessie wat we eerder al hebben gehad met de stad, 
Het Nieuwe Dordtse Peil bijvoorbeeld - u was er een van – en de grootte van dit 
onderwerp, en we moeten het niet groter maken dan dat is - heb ik zojuist begrepen - 
maar bij uitstek een onderwerp waar je op een zaterdagochtend alle Dordtenaren, bij 
wijze van spreken, zoals men dat ook doet in andere steden, gewoon eens even 
aanhoort wat zij nu over inclusie, discriminatie en et cetera verstaan, en wellicht dat 
daar ook misschien andere doelgroepen bij kunnen komen?

De voorzitter: Ik hoor dat we misschien met de stad moeten gaan praten, en wat vindt 
de wethouder daarvan? 

Mevrouw van Benschop: Nou nee, laat ik de grap niet maken. Nee, de vraag is geen 
grap, dat is duidelijk. Nee, wat we hiermee beogen is om echt nu even focus aan te 
brengen. Wij hebben heel lang gehoord we doen niet aan het doelgroepenbeleid, we 
kijken in de breedte, we willen dat iedereen mee kan doen, we willen dat we het in de 
breedte bekijken. Natuurlijk is dat een uitgangspunt waar we helemaal voorstaan, maar 
we hebben echt gekozen om nu focus aan te brengen om hier concrete stappen op te 
maken. Maar dat betekent niet dat het stopt, dat wij een soort van uitgangspunten 
nemen. Deze drie doelgroepen zijn de enige waar we mee in gesprek moeten, want dit 
zijn de enige drie doelgroepen die te maken hebben met, of waar we aan inclusief 
moeten werken. We hebben alleen voor gekozen om dit in de tijd nu te doen, en 
vervolgens zijn er natuurlijk altijd weer verdere stappen te maken. Maar de keuze voor 
deze focus is echt, omdat als je het brede gesprek aangaat, is de ervaring in ieder geval 
dat je zoveel ophaalt dat er geen focus is: waar gaan we nu mee aan de slag? 

De heer Gündogdu: We mogen geen politieke discussie voeren.

De voorzitter: Nee, dat is niet de bedoeling. We zijn hier om informatie op te halen. Dus 
ja, dat was het dan. De heer Kolkiliç. 

De heer Kolkiliç: Ja voorzitter, dank u wel. Maar ik probeer voor helderheid eigenlijk, het 
is bij mij nog steeds niet helder. Nou moeten een van de drie varianten kiezen, maar wat
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bijvoorbeeld bij een staat de discussiebijeenkomst met doelgroep. Begrijp ik het nu goed 
dat er dan alleen die drie doelgroepen erbij zullen zijn? 

Mevrouw Smid-Marsman: Ja, dus als we kijken naar de drie voorstellen die er zijn richten 
zich op: hoe maken we een startnotitie? Bij de eerste variant is het voorstel het college 
doet het gewoon zoals het college het traditioneel doet. Dat betekent dat gewoon het 
college en de ambtelijke organisatie gesprekken hebben met de doelgroep. Een van de 
dingen die in deze notitie zit is dat we zeggen we doen focus namelijk op die drie 
groepen, en dat betekent dus inderdaad dat in eerste startnotitieronde je dus met die 
doelgroepen praat: wat ervaren jullie als probleem rond inclusief en discriminatie in 
Dordrecht? In de tweede variant zeg je: we doen dat in een soort coproductie tussen 
college en gemeenteraad. En dan vragen we dus een aantal gemeenteraadsleden om 
mee te doen in die gesprekken. Het idee is dat om dat inderdaad op de Dordtse Dinsdag 
te doen, maar een wat kleiner groepje omdat we dan tempo kunnen maken. Als we 
namelijk zouden zeggen we doen het in dit soort settingen dan duurt het zes, acht, tien 
weken voordat we die ronde gemaakt hebben, en we willen ook stappen zetten. Nou, en 
in de derde zeg je dus inderdaad: nee we vinden het breder gesprek, misschien ook wel 
het gesprek met stad, maar dan nog steeds op die drie thema's, zo belangrijk, dat kiezen
we. En dan gaan we als hele raad met het college doen. Dus dat is het idee, maar het 
idee is ook dat we niet over de mensen praten maar met de mensen, en dat het dus 
begint om met die drie groepen, en dan waarschijnlijk ook in aparte sessies, gewoon het 
gesprek aan te gaan: wat voor ervaren jullie in het dag dagelijkse leven nu aan 
problemen rondom inclusiviteit in onze stad? En van daaruit ga je dan bouwen, en dan 
kom je de bedrijven en de scholen en de kerk, en kom je allerlei partijen tegen die je 
daarna dus actief gaat betrekken als je gaat bedenken hoe je het probleem gaat 
oplossen.

De heer Kolkiliç: Ja voorzitter, nog een vervolgvraag. Nou, ik heb meerdere partijen hier 
het woord religie horen noemen. En wij hoeven toch niet te wachten om het als een 
concreet groep toe te voegen totdat die doelgroepen dat benoemen?

Mevrouw Smid-Marsman: Nee, dus even om een misverstand te voorkomen. Ik kan mij 
heel goed voorstellen dat we in die eerste ronde gesprekken dus met de moskee praten. 
Want dat zijn mensen met voor een deel een migratieachtergrond …

De heer Kolkiliç: Voorzitter, het gaat mij niet specifiek om…

Mevrouw Smid-Marsman: Nee, ik was nog niet klaar. Want dat zijn mensen met een 
migratieachtergrond, die komen problemen tegen. Ik weet dat er in Dordrecht ook één of
twee christelijke groepen zijn rond geloof en LHBTI. Nou, dat is ook een groep zegt Wmo-
adviesraad wel: voor sommige mensen in een rolstoel zijn er hartstikke belemmeringen 
om hun geloof uit te oefenen. Of de Drechthopper, om maar eens iets te noemen wat de 
wethouder ook na in het hart gaat. Dan gaan we ze actief betrekken. Dus ze komen 
vanzelf aan de orde vanuit die doelgroepen, en op het moment dat je gaat werken aan 
oplossing komen ze sowieso aan tafel.

De heer Kolkiliç: Voorzitter?

De voorzitter: Nog een vraag door de heer Kolkiliç.
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De heer Kolkiliç: Ja kijk, u noemde net acht á tien week op. Voor mijn part duurt het acht 
maanden of tien maanden. Het gaat erom dat er een goed stuk komt. Ja, misschien is 
het een politiek punt maar ik vind het wel wat, voorzitter, want het college die wil dat wij
het kort houden bij drie groepen, en dan ook nog één van de varianten kiezen die zij 
voorstellen. Dus ik moet er even over nadenken. 

De voorzitter: Ik heb net de wethouder wel gehoord dat het allemaal wel uiteindelijk aan 
bod komt in de startnotitie, dus misschien moet u zich daar meer aan gaan vasthouden 
ook. En ja, ik begrijp de verwarring van de van die drie doelgroepen met het idee: nou, 
dan gaan we het daar alleen over hebben. Maar dat is dus niet de insteek, toch 
wethouder? Ja, ik probeer ook enige orde in de chaos te scheppen, maar ik krijg weer blik
dat het mij niet lukt dus, wethouder. 

Mevrouw van Benschop: Ik ga gewoon een heel simpel antwoord geven. De vraag werd 
net gesteld: kunnen we als raad hier een vierde doelgroep aan toevoegen? Ja, dat kan. Je
kan er ook een vijfde, een zesde, een zevende, een tiende, een twintigste aan 
toevoegen. Waar we hiervoor hebben gekozen is om vanuit geen overkoepelend beleid 
te gaan naar een overkoepelend beleid. Kunnen we of kiezen voor een beleid van A tot 
Z, en ook daar allemaal nog een uitvoeringsprogramma in te willen, dan gaan we dat 
niet redden in acht maanden. Dat gaat acht jaar duren, want er is namelijk een enorme 
diversiteit in onze stad. We hebben gekozen voor focus om dit goed neer te zetten. Dit is
niet uitputtend, het is niet zo dat hierna nooit meer wat toegevoegd kan worden. Deze 
drie lijnen willen we goed neerzetten, langs de eigen organisatie als 
samenwerkingspartner en subsidiepartner, en richting de stad. En als dat staat, staat het
iedereen vrij om alles eraan toe te voegen. Het staat u nu trouwens ook vrij, alleen maar 
dan wel met het risico dat we uiteindelijk heel lang bezig zijn en niet tot concrete 
maatregelen komen. En dat is wat mij betreft in ieder geval vanuit het college echt het 
doel om hier tot concrete maatregelen te komen om een keertje weg te komen van 
alleen het visieverhaal en de overkoepelende visie. We willen zo graag dat iedereen mee
kan doen, maar ook dat werkelijk interventies te plegen waarbij we ook echt stimuleren 
dat die inclusie in Dordrecht verstevigd wordt. Maar nogmaals, het staat helemaal vrij. Al
wil u nu nog 30 doelgroepen aan toevoegen. 

De voorzitter: Dat lijkt mij duidelijk. We moeten wel naar een afronding zo 
langzamerhand, en mevrouw Vol dacht: ik wil toch ook nog een vraag. En daarna stel ik 
toch voor dat we even gaan kijken wat we een vervolg hebben op dit stuk dan. Ook nog 
de heer De Heer. Het roept vele vragen op, maar mevrouw Vol, gaat uw gang.

Mevrouw Vol-van der Holst: Dank u wel, voorzitter. Er waren twee vragen, praktisch. Ik 
had de voorkeur voor op twee, en dan was mijn vraag: heeft u al nagedacht over welke 
raadsleden, en hoe dat dan in zijn werk gaat? 

De voorzitter: Daar komen we zo meteen op. Ja, dat is zo meteen in de afronding.

Mevrouw Vol-van der Holst: En mijn tweede vraag is gaan we dus al beslissen welke het 
wordt? Dat is eigenlijk …

De voorzitter: Dat is het voorstel, ja. De heer De Heer?

De heer De Heer: Ja voorzitter, dank u wel. Toch korte toelichting. Kijk, er zit gewoon wat
zorg omdat ook in de uitleg die wordt gegeven, er wordt gezegd van alle doelgroepen 
komen aan bod vanuit deze drie thema's. En als ik dan inderdaad een voorbeeld neem 
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van iemand vanuit de Joodse gemeenschap die bijvoorbeeld niet onderdeel van de 
LHBTI-gemeenschap behoord wordt of geen migratieachtergrond heeft en geen 
beperking krijg ik het idee vanuit de uitleg dat die persoon niet zo snel aan bod komt in 
het gesprek. En daar zit toch een stukje zorg dat we aan het begin nu van deze fase te 
weinig groepen de aandacht geven, of dat ze niet aan bod komen. Nou, is dat deels 
woorden aangegeven en om te voorkomen dat we in herhaling vallen tot de laatste 
vraag, als we een vierde of een andere doelgroep willen toevoegen, doen we dat dan 
met een amendement? Oké, dank u wel.

De voorzitter: Ja, want het is een besluit dus in die vorm kan het worden geamendeerd. 
Waar ik wel aan toegeef dat er natuurlijk een keuze is gemaakt door het college om op 
die manier te gaan starten, en dat het uiteindelijk toch moet leiden inderdaad tot een 
breed beleid waar ook al die andere doelgroepen in worden meegenomen. Mocht ik het 
verkeerd zeggen, dan hoor ik het wel van de wethouder. Ja, ik stel voor dat wij hier nu 
dus moeten gaan afronden, en dan is de vraag van het participatieproces, ja, dan 
hebben we een aantal varianten, en dan is de vraag: kan de commissie daar een keuze 
nu uitmaken op dit moment. Ik zat even te kijken. Het is akkoord te gaan met de 
beschreven uitgangspunten startnotitie, en akkoord te gaan met variant twee als vorm 
van raadsbetrokkenheid. Daar gaat het op dit moment over. En dan is dus inderdaad de 
vraag: gaat u akkoord met de beschreven uitgangspunten? De griffie geeft aan: of 
moeten we daar ook nog een oordeelsvormende bijeenkomst voor hebben? 

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter, daar wilde ik inderdaad op aanhaken. Want 
we hebben nu beeldvormend overgesproken, en er zijn best nog wel heel wat vragen en 
mogelijkheden, en mensen die wellicht iets willen toevoegen, aanpassen. Ja, wat mij 
betreft ga je dit eerst oordeelsvormend doen. 

De voorzitter: Ja, dat is duidelijk. En dan krijg ik altijd eventjes of er meer mensen zijn die
dat delen. Dan mevrouw Vol?

Mevrouw Vol-van der Holst: Dat deel ik niet. Ik denk dat we heel snel aan de slag 
moeten, dus mijn voorstel is gewoon die startnotitie zo snel mogelijk, en dan 
oordeelsvormend. 

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, ik denk juist dat die ervaring van de raad al die punten 
naar voren gaat brengen, en dat de andere raadsleden ook input kunnen blijven geven. 
Dus laten we gewoon starten.

De voorzitter: Ik bedoel van laten we dan nog gewoon even … Zal ik de vraag … 
Mijnheer Kolkiliç?

De heer Kolkiliç: Ja, kijk ik hoorde net de heer De Heer zeggen kunnen we amenderen, 
maar volgens mij kan je dat niet bij een beeldvormende sessie doen, dus er moet 
sowieso een oordeelsvormende sessie komen. 

De voorzitter: Ja, dit jaar, dat klopt. Dan komen we inderdaad de raad. En ja, ik weet niet 
of dan dit dan wel de bedoeling is van dit stuk op dit moment. Maar goed, het is aan u. 
Als er een oordeelsvormende sessie moet zijn ... De heer Schalken wilde dat graag, de 
heer Gündogdu. 
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De heer Gündogdu: Voorzitter, mag ik ook iets kort inbrengen? Want volgens mij als ik 
de portefeuillehouder goed heb beluisterd wilde ze eigenlijk niet zozeer de politieke 
discussie omdat dit meer even een informatieve bijeenkomst is, en ik vrees dat het 
straks echt in de raad een politieke discussie gaat worden, terwijl je juist die stap, de 
beeldvorming, ook met elkaar in gesprek kan gaan over doelgroepen over varianten, 
want dat hebben we eigenlijk nu niet gevoerd. 

De voorzitter: En de startnotitie komt dadelijk echt weer in de raad, hè, dan hebben we 
een stuk waar u ook weer wat van kan vinden. Mevrouw Van Engelen?

Mevrouw Van Engelen: Nou ja, voorzitter, u haalt echt de woorden uit mijn mond want 
we kunnen wel over de uitgangspunten, over de drie echt hoofdlijnen nog een 
oordeelsvormende sessie plannen, maar we kunnen ook verder. En als we dan meer 
informatie op tafel hebben, meer gesprekken hebben gevoerd met de stad,, meer kennis
hebben opgehaald, dán oordeelsvormend met elkaar erover te spreken: en wat willen we
als raad nog veranderen?

De voorzitter: De heer Van Ballegooijen heeft nog wat toevoegingen op dat punt.

De heer Van Ballegooijen: Ja, ik snap het punt van mevrouw Van Engelen, maar dan 
vraag ik me toch af waarom ligt er hier dan een stuk voor met een besluit als we dan 
niet … Als we vaart willen maken dan hadden er beter gekozen kunnen worden om 
meteen een startnotitie te maken. Er wordt hier expliciet gevraagd om een oordeel te 
geven uiteindelijk en een besluit te nemen op uitgangspunten. Dan neem ik aan dat de 
bedoeling is dat daarover gesproken wordt, en dat daar ook een besluit wordt genomen 
waar iedereen achterstaat, op zoveel mogelijk mensen. 

De voorzitter: Ja, ik ga zo te even tellen. 

De heer Portier: Ik wilde nog wel wat kwijt. Nou, alleen maar dat naar mijn idee over een 
paar zinnetjes om te gaan komen tot het begin van een startnotitie een beetje overkill en
onzin is om daar een hele oordeelsvormende sessie aan te wijden. Dat is mijn mening in 
ieder geval.

De voorzitter: Ja, ik kan zo meteen de vraag gaan tellen, dan gaan we gewoon tellen 
toch?

De heer Burakçin: Maar voorzitter, mening zijn verdeeld, dus kunnen we gewoon 
stemmen en dan …

De voorzitter: Mijnheer Schalken nog.

De heer Schalken-den Hartog: Maar voorzitter, als dit zo'n belangrijk onderwerp is voor 
alle fracties. We zijn hier nu tien maanden verder, naar de start voor dit college. Dit komt
nu voor het eerst ter sprake. En dan moet het eigenlijk als een soort van hamerstuk naar
de raad. Ik vind dat wel heel erg bijzonder. 

De heer Kolkiliç: Ik sluit me bij de woorden van de heer Schalken aan. 

De voorzitter: Ja, mevrouw Van Engelen, ik wilde gewoon gaan tellen. Ik bedoel we 
kunnen hier nogal een half uur gaan zitten maar het is gewoon heel simpel. Wie wil er 
inderdaad nog een oordeelsvormende sessie op dit moment, en dan wil ik graag even 
handen zien. Oordeelsvormend, 1,2,3,4. Nou, dat zijn er genoeg. Dus met andere 
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woorden dan laten we het zoals het nu is, en kan de griffie een oordeelsvormende sessie
gaan inplannen volgens de regels die we zelf hebben afgesproken. Dan sluit ik hierbij de 
commissie, wens ik u nog een prettige avond. 
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