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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen

De voorzitter: Dames en heren. Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk
welkom bij deze raadsvergadering van 31 mei 2022. Bij deze is de vergadering geopend.
Uiteraard van harte welkom aan alle raadsleden en ook aan de mensen op de publieke
tribune en de mensen die thuis met ons meekijken. Toch wel een bijzondere
vergadering. De eerste Dordtse Dinsdag met een debatraad in de nieuwe samenstelling,
na de genneenteraadsverkiezingen en ook een mooie en ook wel bijzondere agenda. We
gaan immers met elkaar spreken over het coalitieakkoord en ook, als het goed is, een
nieuw college benoemen en installeren. Overigens ook afscheid nennen van het college
2018-2022. Nogmaals, aan alle aanwezigen en de mensen die meekijken via de
livestreann, van harte welkom. We hebben een afmelding ontvangen van de heer Stam
van Beter voor Dordt. Die is met vakantie en daarnaast is mevrouw Van den Tol van de
VVD met ziekteverlof. Zij zal vandaag, twee keer zelfs kan ik u vast vertellen, vervangen
worden, maar daar kom ik later op terug en we wensen haar natuurlijk een spoedig en
goed herstel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ik wil even doorgeven dat de heer Stolk wat later is want hij staat in de
file, maar hij is onderweg.

De voorzitter: Dat is meteen een mooie taak voor de nieuwe wethouder Mobiliteit om
dat te voorkonnen de volgende keer, maar we hopen dat hij snel bij ons is. Voor wat
betreft de agenda heb ik twee bijzonderheden. Als eerste de volgorde van de
behandeling van agendapunt 7, de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor
aanstaand wethouder De Jonge. Dat staat nu geagendeerd direct na de benoenning en
de installatie van de wethouders, op zichzelf logisch, maar met de installatie van de
wethouders zijn zij geen raadslid meer en dat betekent dat uw raad op dat moment vijf
vacatures heeft en het lijkt de griffier en mu j logischer als we eerst de nieuwe raadsleden
benoemen om vervolgens de vacatures eerst op te vullen, zodat u voltallig over dit punt
een besluit kunnen nemen en concreet betekent dat het voorstel is om agendapunt 7 te
behandelen na agendapunt 11. Ik kijk even rond of u zich daarin kunt vinden. Ja? Dat is
het geval. Als tweede punt is er een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend
van de kant van Gewoon Dordt en ook van Op Ons Eiland en de afspraak is dat een
motie vreennd 48 uur vooraf wordt gedeeld met alle raadsleden. Ik heb begrepen dat dit
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het geval is voor een aantal raadsleden, maar vanwege een foutje in het e-mailadres
richting de griffie onder andere is dat niet helemaal gelukt. Gisteren is deze rond een
uur alsnog naar iedereen verstuurd, dus daarmee formeel te laat, maar wat mu j betreft
strijken we tot zeker tot aan de zomer met ons hand over het hart. Dus ons voorstel is
om gewoon akkoord te gaan en de motie aan de agenda toe te voegen als agendapunt
50. In dat geval verzoek ik Gewoon Dordt ook de nnotie nu formeel in te dienen met
handtekening, zodat de griffie hem bij de stukken kan zetten. Ja, hij mag hem heel kort
even toelichten. Nee, sorry, u heeft gelijk, griffier, dat konnt straks. U hoeft hem alleen
maar in te dienen. Kunt u hem straks toelichten. Kijk ik even naar de eden van de raad.
Kunnen we met de wijzigingen in de agenda instennmen voor vandaag? Dat is het geval.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, voorzitter, sorry.

De voorzitter: De heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ik was bijna te laat. We gaan vandaag het coalitieakkoord
bespreken. Een belangrijk document. We hebben een spreektijd gekregen van vijf
minuten. Of althans, dat is het voorstel. Ik zou een voorstel willen doen om dat op
zeven minuten te zetten, met de aantekening dat nnensen echt gaan proberen om
binnen die zeven minuten te blijven. Dus ik wil dat voorleggen. Zeven minuten.

Mevrouw Stolk: Voorzitter.

De voorzitter: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: De VSP kan zich daarin vinden. Steun.

De voorzitter: Anderen nog? De heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Als we met elkaar de afspraak maken dat het richtgetal vijf minuten
is, maar het loopt wat uit tot zeven, dan kan ik me daarin vinden.

De voorzitter: De heer Den Heijer doet eigenlijk een suggestie dat ik daar dan over ga.
Dus dat we vijf minuten aanhouden, maar dat ik daar ruimhartig nnee zal omgaan. Is dat
ook voldoende voor u?

De heer Van Leeuwen: Zolang mensen tot zeven minuten hun tijd kunnen vullen vind ik
het prima, dank u wel.

De voorzitter: Nou Laten we zo zeggen, stel dat u zeven minuten lang dubbelingen
gaat vertellen, zo ken ik u overigens niet, dan zal ik u daar wel op wijzen. Laat ik het zo
zeggen. Zullen we het zo doen? Dank. Voor ik over ga naar het volgende agendapunt en
dat is de in memoriam van onze oud-wethouder en ook raadslid, de heer Fernnina, vraag
ik graag uw aandacht voor een andere zeer verdrietige gebeurtenis. Recent, op 6 nnei,
zijn we allemaal opgeschrikt door de gebeurtenissen in onze kleine, bijna buurgemeente
Alblasserdam. Eerst in de vroege ochtend het ongeluk als gevolg waarvan twee jonge
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vrouwen omkwamen en daarna op de dag de beschieting op de zorgboerderij Tro Tardi,
die het leven kostte aan een volwassen vrouw en een Dordts meisje van zestien, Ann-
Sofie. Dit heeft een enornne impact gehad in het dorp Alblasserdam, maar ook in onze
hele regio. Ik heb ook zelf veelvuldig contact gehad met de burgemeester van
Alblasserdam en ook met de familie van Ann-Sofie. Ben ook samen met de
burgemeester van Alblasserdam bij haar uitvaart geweest en heb veel contact met de
familie. Het heeft een enorme impact. Het is een vrij heftig incident, wat nog jarenlang
zal nadreunen. Zeker in Alblasserdam, nnaar ook in onze eigen gemeente en ik denk dat
het goed is als we ook in de raad bij dit schietincident met elkaar stilstaan. Ik wil u
vragen om te gaan staan en een moment van stilte te houden.

2. In memoriam de heer H.G. Fermina

De voorzitter: Ja, dames en heren, vorige week bereikte ons het droevige bericht dat de
heer Hubert Geronimo Fermina is overleden. De heer Fermina was vanuit D66
wethouder in onze genneente van 1990 tot 1994 en toen kenden we nog geen
dualisering, dus de heer Fermina was gelijktijdig wethouder en raadslid. Graag spreek ik
ook een in memoriam uit ter nagedachtenis aan de heer Fermina en zijn partner, de
heer De Bruijne, is hier bij ons aanwezig. Fijn dat u er bent. Een verdrietige tijd voor u
en u bent toch vanuit Amersfoort naar Dordrecht gekonnen om met ons dit moment te
beleven en dat stel ik namens de hele raad natuurlijk zeer op prijs. Dames en heren,
mag ik u allemaal verzoeken te gaan staan. Op 21 mei jongstleden is in de leeftijd van
74 jaar overleden voormalig wethouder de heer Hubert Geronimo Fermina en de heer
Fermina was op 9 mei 1948 in Willemstad, op Curagao, geboren. Verhuisde in 1969 naar
Nederland. Hij volgde de opleiding hbo Verpleegkunde en ging werken in de zorg. En de
functie hoofd maatschappelijk werk bij de toenmalige Dienst Sociale Werkvoorziening
bracht hem naar Dordrecht en zijn hele leven heeft hij zich ingezet voor de minderheden
in ons land. Hij stapte over naar de politiek omdat hij zich realiseerde dat hij als politicus
meer zou kunnen bereiken. Van 1974 tot 1981 was hij lid van de gemeenteraad van
Almere en vijf jaar later, in 1986, nam hij zitting in de Provinciale Staten van Zuid-
Holland. De gemeenteraadsverkiezingen van 1990 verliepen in Dordrecht voorspoedig
voor D66 en de fractie ging van een naar zeven zetels. Deze zetelwinst vertaalde zich in
deelnanne in het college, dat gedurende de raadsperiode '90-'94 naast D66 bestond uit
de Partij van de Arbeid, VVD en GroenLinks. De heer Fermina werd in het college voor
D66 portefeuillehouder Sociale Zaken, Maatschappelijke Dienstverlening en
Volksgezondheid. Kenmerkend voor hem was zijn groot verbinden vermogen, specifiek
richting die groepen in de samenleving die voorheen minder gezien werden. Ik denk
hierbij met name aan migranten en de grote lokale Antilliaanse gemeenschap. Zijn
kracht was om in hun eigen onngeving mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te
gaan. Geconcludeerd nnag worden dat hij hierdoor een grote populariteit genoot bij
talrijke Dordtenaren. De heer Fermina was een groot voorstander van openheid,
transparantie en van beleid dat uitging van de menselijke maat. In 1994 werd hij
verkozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en werd woordvoerder op de
dossiers Welzijn, Minderhedenbeleid en Antilliaanse Zaken. Bij de verkiezingen van '98
werd hij niet herkozen en keerde hij de politiek de rug toe. Hij bekleedde vervolgens
jarenlang de functie van directeur van het Landelijk Bureau Racismebestrijding en was
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ook in tal van andere bestuurlijke functies actief, met name op het gebied van
nninderheden, gezondheidszorg en geloof en hoewel hij eind jaren negentig naar
Annersfoort verhuisd was, bezocht hij Dordrecht nog regelmatig. In 2015 baarde zijn
bezoek opzien door als Zwarte Piet verkleed het Sinterklaashuis in Dordrecht te
bezoeken. Zo gaf hij op zijn eigen wijze invulling aan de discussie rondonn zwarte Piet,
met het doel om deze niet te bestrijden, maar te transformeren. Met het heengaan van
de heer Fernnina is voor ons een kleurrijk en nnarkant persoon ontvallen, die oog had
voor groepen in de samenleving die op achterstand stonden en vanwege zijn aimabele
persoonlijkheid, zijn warme, oprechte interesse voor de nnedemens en zijn groot
verbinden vernnogen, wisten velen zich door hem gehoord en gezien. Onze gedachten
gaan uit naar zijn partner Izaak de Bruijne, maar natuurlijk ook naar alle overige
dierbaren. Wij wensen hun alle sterkte om dit grote verlies te dragen en hopen dat de
warme herinneringen aan hem tot steun zullen zijn. Dames en heren, ik verzoek u ter
nagedachtenis van de heer Fernnina enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. Dank u
wel, gaat u zitten. Dan schors ik nu voor een kort moment de vergadering, zodat de
griffier en ik de heer De Bruijne uitgeleide kunnen doen. De vergadering is kort
geschorst.

Benoemingen / Aanwijzingen

3. Tijdelijke toelating van de heer A.). Kuhlmann tot lid van de gemeenteraad ter
vervanging van mevrouw L.A. van den Tol als gevolg van het tijdelijk ontslag
wegens ziekte - Raadsvoorstel

De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik heropen de vergadering.
Graag stilte, het is een gehorige zaal. Wel een prachtige zaal, maar wel een gehorige
zaal, dus ik hoop dat u mu j vergeeft als ik om stilte vraag. Het volgende agendapunt, dat
is de tijdelijke toelating van de heer Kuhlmann tot lid van de genneenteraad ter
vervanging van mevrouw Van den Tol. Mevrouw Van den Tol is geopereerd en op dit
moment niet in staat om haar raadswerk goed te doen en daaronn maakt zijn gebruik
van de nnogelijkheid tot het nemen van ziekteverlof, die in de Wet tijdelijke vervanging
volksvertegenwoordigers wordt geboden. Hiervoor heb ik haar wegens ziekte tijdelijk
ontslag verleend met ingang van 15 april jongstleden en hiermee is er ook binnen de
fractie van de VVD een tijdelijke vacature ontstaan. Voor die tijdelijke vervanging is de
heer Kuhlmann de eerstvolgende op de kieslijst en hij heeft die tijdelijke benoeming ook
aanvaard. Tijdelijk betekent in dit geval dat de benoeming op 5 augustus van
rechtswegen wordt beeindigd en dat is 16 weken sinds het ingaan van het tijdelijk
ontslag van mevrouw Van den Tol. Vanaf 5 augustus is mevrouw Van den Tol dan weer
raadslid. Ik kom straks nog even terug op de bijzondere omstandigheden van de heer
Kuhlmann, maar dat blijkt later op de agenda. U wordt gevraagd om in te stemmen met
het toelaten van de heer Kuhlmann als lid van de raad als tijdelijk vervanger voor
mevrouw Van den Tol en daar besluiten we echter niet eerder over dan dat de voorzitter
van de Connmissie Geloofsbrieven een terugkoppeling heeft gegeven over de
bevindingen van de commissie en die commissie bestaat dit keer uit de heer Portier van
de SP, de heer Groenewege van de Partij voor de Dieren en de heer Struijk van de
ChristenUnie/SGP. Waarbij de heer Struijk het voorzitterschap op zich heeft genomen.
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Heer Struijk, mag ik u het woord geven voor de terugkoppeling en u vragen om dat
vanaf hier te doen?

De heer Struijk: Voorzitter, vooraf even een persoonlijke mededeling. Voor degenen die
het nog niet weten, ik ben inderdaad gevallen. Verder zal ik daar vandaag geen woord
meer aan wijden. Verder kan ik u mededelen dat de commissie die ingesteld is en de
geloofsbrieven heeft bezocht geen beletsel heeft gevonden, zodat wat ons betreft de
heer Kuhlmann benoemd kan worden. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat was een korte, maar duidelijke terugkoppeling. Dat
betekent dat er geen belemmeringen zijn en u kunt besluiten over het toelaten van de
heer Kuhlmann als lid van de raad, als tijdelijk vervanger van mevrouw Van den Tol en
mijn vraag is of dat op uw instemming kan rekenen. Dat is het geval en dan vraag ik nu
de heer Kuhlmann graag naar voren, voor het afleggen van de eed en verzoek ik u alien
indien nnogelijk daarbij te gaan staan. Dames en heren, willen we deze vergadering
vandaag nog tot een afronding kunnen brengen dan moet er toch wat discipline in zijn,
dus ik wit u nogmaals vragen om stilte. We gaan de eed afleggen, bijzonder moment. De
heer Kuhlmann, alvast gefeliciteerd, maar voordat ik u echt kan feliciteren de eed. Ik
lees de tekst voor en daarna kunt u zeggen zo waarlijk helpe mu j God almachtig. Ik
zweer dat ik, om tot lid van de raad benoennd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om lets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk,
een geschenk of enige belofte heb aangenonnen of zal aannemen. Ik zweer dat ik
getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

De heer Kuhlmann: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd.

De heer Kuhlmann: Ik wil namelijk even zeggen u heeft mij zojuist gefelici...

De voorzitter: Een seconde. Gaat u zitten als u wit.

De heer Kuhlmann: Ik wilde zeggen, u heeft mu j zojuist gefeliciteerd, maar het nnoet muj
wel van het hart dat ik dat met enig dubbel gevoel heb aanvaard, omdat de aanleiding
natuurlijk heel vervelend is. Mijn fractiegenoot Leonie van den Tot, die aan het herstellen
is van een ernstige oogoperatie en mijn fractie en ik denk heel veel anderen zullen het
met mu j eens zijn dat we haar natuurlijk van harte herstel wensen en hopen hier snel
weer terug te zien. Dat gezegd hebbende, heb ik nog wel een boodschap aan alle
Dordtenaren die zich zorgen maken over hardrijders in hun woonstraat, aan alle
stadgenoten die zich ergeren aan zwerfafval en afvaldumping in hun straat en mensen
die graag willen dat er paal en perk wordt gesteld aan straatintimidatie onze stad. Ik ga
mijn uiterste best voor u doen en ik sta te popelen om aan de slag te gaan als raadslid
voor onze mooie stad. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel, gefeliciteerd. Ja, dames en heren, normaal gesproken doen
we bij benoemingen altijd even een schorsing ter felicitatie, maar het voorstel van de
griffier en mu j is om dat te doen als alle benoemingen afgewikkeld zijn en dan even een
moment te organiseren waarop we elkaar kunnen feliciteren.

4. Afscheid College 2018-2022, in het bijzonder wethouder Stam

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 4, dat is het afscheid van het college 2018-
2022 en in het bijzonder wethouder Stam en daarvoor ga ik ook even staan. Ja, geachte
leden van de raad, dames en heren. Vandaag nemen wij afscheid van het college 2018-
2022 en in het bijzonder van wethouder Marco Stam die niet terugkeert in het volgende
college. Dat weten we overigens nog niet helennaal zeker voor de nieuwe wethouders,
maar die kans is wel aanzienlijk. Helaas is de heer Stam vandaag hier niet aanwezig,
maar als het goed is kijkt hij of online mee of hij kan deze vergadering natuurlijk
terugkijken en ik zwaai even naar hem, want daar schijnt een camera te staan. Het
college 2018-2022 startte met vijf wethouders en eindigde met vier. Vorig jaar namen
we al afscheid van wethouder Sleeking die na elf jaar wethouderschap met pensioen
ging en tussentijds werd Piet Sleeking ook nog vervangen door oud-wethouder Rinette
Reynvaan. Het college heeft meer dan de helft van de periode gewerkt in een context
van de coronacrisis, wat het werken, het sannenwerken en ook het behalen van alle
gewenste resultaten natuurlijk heeft bemoeilijkt. Toch durf ik te spreken van een
hardwerkend en ook heel effectief college, waarbij alle collegeleden het uiterste uit
zichzelf hebben gehaald en waar mooie resultaten zijn behaald. Of het nou gaat om de
komst van nieuw hoger onderwijs, een enorme stijging op de ladder van mkb-
vriendelijkste genneente, forse stappen op gebied van ov, fiets en automobiliteit en
bereikbaarheid, de transitie van gemeenschappelijke regeling naar servicegemeente
voor de regio en natuurlijk ook de onnschakeling van beheergenneente naar
groeigenneente als het gaat om woningbouw. Dit college heeft echt heel grote stappen
gezet en ik ben hier natuurlijk vandaag als voorzitter van de raad, maar ook als
voorzitter van het college kan ik u dit bevestigen en dat dergelijke stappen zich niet
altijd verhouden tot wat er over een college in de media staat is een verschijnsel
waartoe we ons zullen moeten verhouden. Kortom, zeker gezien alle extreme en
bijzondere omstandigheden, een collegeperiode waar alle deelnenners met trots op
nnogen terugkijken en over die externe en bijzondere omstandigheden gesproken, zowel
samenleving als politiek zijn geconfronteerd geweest met bizarre crises. Corona,
vluchtelingen, oorlog op ons continent, maar ook stikstof, klinnaatverandering,
arbeidsnnarktschaarste, inflatie. Ga zo maar door. En de les die we hieruit kunnen
trekken, zorg dat je als stadsbestuur, college en raad flexibel blijft. Zet niet alles voor
vier jaar vast. Houd voor ogen dat de enige zekerheid die er is, is dat niets zeker is en
help elkaar in de samenleving weerbaar te zijn in de realiteit dat we vrijwel permanent
in een bepaalde vorm van crisis leven. Terug naar de wethouders. Het wethouderschap
is normaal gesproken al een bijzondere baan en de afgelopen periode natuurlijk
helemaal. Schaken op meerdere borden tegelijk, het tevreden houden van de
genneenteraad, de eigen fractie, je partij, je collega-wethouders, de annbtelijke
organisatie, buurgemeenten, media en natuurlijk bij vooral inwoners en partijen uit de
samenleving en dan ook nog effectief zijn. En dat allemaal in een periode waarin
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ontmoeting vrijwel onmogelijk was en alles werd georganiseerd en bedacht werd
permanent op losse schroeven stond. Wat mu j betreft een heel groot compliment en veel
dank voor alle wethouders uit de periode 2018-2022 en dames en heren, de
gemeenteraad, weliswaar de vorige, maar er is continuTheit van bestuur, heeft de
wethouders aangesteld, ze werken dus voor en namens u. Ik zou graag aan u allemaal
een applaus willen vragen voor het college 2018-2022. En dan richt ik mu j meer specifiek
tot wethouder Stam. Beste Marco, het voelt een beetje vreemd, want allereerst is dit
niet echt een afscheid van het gezelschap, want Marco Stam blijft natuurlijk stamgast in
deze zaal, maar dan als raadslid en hij kijkt mee heb ik net begrepen. Nognnaals. Marco
is imnners op 16 maart gewoon herkozen, niet alleen als nummer twee op de
kandidatenlijst van Beter voor Dordt, maar ook nog eens met voorkeurstennmen en dat
zegt natuurlijk ook iets. Het is ook wat vreennd om iemand zo op afstand toe te spreken.
Marco is immers met vakantie en kijkt zoals gezegd op afstand met ons mee en nu zijn
we dat sinds corona natuurlijk wel wat meer gewend, maar juist bij een gelegenheid als
deze mis je toch de fysieke aanwezigheid en alleen al daarom spreek ik Marco nu
persoonlijk aan. Marco, je bent een Dordtenaar in hart en nieren. Toegegeven, je hebt
een paar maanden in Alkmaar gewoond, maar als een echte Dordtenaar kreeg je al snel
heimwee. Je bent ook een sportman in hart en nieren en dat was ook in deze raadszaal
te merken en ik weet dan ook zeker dat je me direct begrijpt als ik wat
sportbeeldspraken gebruikt. Zo begon je eigenlijk op de reservebank bij Beter voor
Dordt. In juni 2015 mocht je het veld in toen Ger Husen, ook al zo'n voetbaldier,
vanwege gezondheidsproblemen naar de kant moest. In september 2015 werd je een
vaste waarde in het Beter voor Dordt-team en was misschien niet het meest opvallende
raadslid, maar vanuit je eigen financiele kennis en ervaring altijd scherp op
kredietvoorstellen, begrotingen en jaarrekeningen. In 2018 kreeg je ineens een heel
andere positie. Je werd wethouder, waarbij het voor jou ingewikkeld was dat je pas laat
in de formatie aanschoof. De portefeuille die je kreeg lag je na aan het hart:
Volkshuisvesting, Klimaatadaptatie, Openbare Werken, Wijkgericht Werk en Sport. Maar
het was ook een portefeuille met pittige dossiers. Zoals de keuze welke
nieuwbouwwoningen er moesten komen of de toekonnst van de sportparken en we
hebben je allemaal zien worstelen met die nieuwe rol. Enerzijds wennen aan het
bestuurlijke in collectiviteit, anderzijds de diepe drive om voor individuele inwoners en
partijen in de samenleving hun wensen te vervullen. Enerzijds dat algennene belang en
anderzijds al die individuele wensen en behoeften en noden. Enerzijds lange term ijn, het
grote belang en geduld en anderzijds hier en het nu en was het niet Ajax -coach Co
Adriaanse die ooit zei dat een goed paard niet automatisch een goede ruiter is? Om een
term uit een andere sport nogmaals te gebruiken, je schaakt als wethouder op vier
borden tegelijk. Belangen van burgers of verenigingen in de stad, die het onderling ook
niet altijd eens zijn. Oppositie, coalitie, college, maatschappelijke partners en andere
overheden. Marco, je hebt het hart op de goede plaats. Je doet alles wat je doet uit
liefde voor de stad en voor de nnede-Dordtenaren en het liefst wil je direct in actie
komen, of het nu gaat om zwerfvuil, een kunstgrasveld of de fietsers op het Damplein.
En die actiegerichtheid valt zeer te waarderen, maar bracht je soms ook in een lastig
parket. Zeker als later bleek dat de eerste impulsieve reactie toch niet altijd de beste
was, maar ook als bestuurder word je sonns gecorrigeerd door de videoscheidsrechter, al
heet die dan gemeenteraad of bestuursrechter. Marco, je hebt een paar hele lastige
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momenten gehad en de renovatie van zwembad De Dubbel was inhoudelijk een succes
en je hebt er ook bij de Dubbeldammers goed mee gescoord, maar in de politiek-
bestuurlijke verhoudingen leverde het toch een gele kaart op. De nneeste nnoeite had je
waarschijnlijk toch met het dossier sportparken. Je wilde enorm graag, maar het ging
toch niet altijd zoals je wilde. Althans niet onn het progrannma sportparken vast te
stellen en zelf heb je dat soms ook ervaren als tackles van achteren, maar zoals altijd
zitten er ook meerdere kanten aan zoiets. Zeker als je vanuit een andere camerapositie
kijkt. Tegelijk, Marco, ben je terecht trots op de punten die je wel hebt gescoord. Oak in
het lastige toernooi. Sportpark Patersweg is niet weg, dat kan weer jaren mee. Emma
kreeg een kunstgrasveld waardoor er nog eens ruimte komt voor een buurtpark en dat
laatste past ook helemaal in het idee van de groenblauwe stad, een ander onderwerp
waarnnee je echt begaan bent en waar je ook echt vooruitgang hebben geboekt. Als
eerste Nederlandse stad hebben we het predicaat tree city of the world, vanwege onze
goede zorg voor bonnen. Op tal van plaatsen hebben we vaak samen met bewoners,
straten en pleinen verfraaid. Met groen en nog veel schoolpleinen maken saaie
tegelpleinen plaats voor een uitdagende, groene speelonngeving en als ik jou op zulke
momenten met kinderen of buurtbewoners bezig zag, zag ik het plezier en het vuur dat
je aan de bestuurlijke tafel soms wat nniste. Ik wens je toe dat je plezier en dat vuur ook
de komende jaren weer volop zal laten zien bij je inzet voor de bewoners van deze stad.
Want aan die inzet heeft nooit iemand getwijfeld. We willen de waardering voor de inzet
ook graag tot uitdrukking brengen met de bronzen bestuurlijke penning, de nieuwe
waarderings- en herinneringspenning voor bestuurders die afscheid nemen en je weet
dat er hier niet ver vandaan een voetbalclub is die graag zegt we hebben de Europacup
misschien niet het vaakste gewonnen, maar we waren wel de eerste Nederlandse club
die hem won. Vandaag ben jij een van de eerste Dordtse bestuurders die de bronzen
bestuurlijke penning ontvangt. Ik reik hem nu op afstand uit, maar binnenkort hoop ik
hem je persoonlijk te geven. Geniet van je vakantie met je dierbaren, het ga je goed en
tot snel. Graag een applaus, dames en heren, voor wethouder Marco Stam. En dan zou
ik nu graag het woord geven aan de heer Schalken, fractievoorzitter van Beter voor
Dordt.

De heer Schalken: Ja, hij doet het. Voorzitter, beste nnensen hier aanwezig, nnensen
thuis, maar vooral ook beste Marco. Het voelt wel een beetje ongemakkelijk dat ik me
tot Marco richt en ik hem niet zie, maar het is niet anders. Ik wil dit moment zeker niet
voorbij laten gaan. Om in een paar minuten ook met enkele woorden stil te staan bij de
periode dat jij, Marco, voor Beter voor Dordt wethouder mocht zijn in onze mooie stad.
Als rasechte Dordtenaar ben je inmiddels al vele jaren verbonden met Beter voor Dordt.
Eerst alleen als actief lid, daarna als raadslid en de afgelopen vier jaar als wethouder,
met een mooie portefeuille. Samen met Piet Sleeking waren jullie de afgelopen jaren
onze Beter voor Dordt-wethouders en ik zeg het ook nog maar eens, met Piet en Marco
leverde Beter voor Dordt twee geboren en getogen Dordtse bestuurders en onze
voorzitter zei het al, het werd jou de afgelopen periode niet nnakkelijk gennaakt. Er
waren een aantal lastige dossiers. Ondanks vaak tegenwerking bleef je altijd zoeken
naar oplossingen en compronnissen am verder te komen en resultaten zijn er volop te
benoemen. Een aantal noemde onze voorzitter net ook al. Wanneer we met sport
beginnen, onder andere de kunstgrasvelden bij Emma, Krommedijk. Het dossier van VV
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Dubbeldam is uiteindelijk vlot getrokken en de verhuizing van Thialf en het felt dat
Movado op de Patersweg kon blijven. Hoogtepunt op sportgebied waren er natuurlijk
ook. Als we kijken naar de internationale shorttrackevenennenten en op het gebied van
wonen zijn er mede door jouw inzet plannen voorbereid voor elfhonderd nieuwe
woningen. Sannen met Contour De Twern is er een meldpunt voor slechte verhuurders
gekomen, om ook maar iets te noemen. Je hebt je stevig ingezet door de aanpak van
zwerfafval en daar zijn ook extra middelen voor gekomen. Leefbaarheid en veiligheid in
de wijken zijn voor jou heel belangrijk en belangrijke aandachtspunten, zeker ook omdat
jij goed bekend bent in die wijken. Je hebt ook veel energie gestoken in de omslag van
de Gemeenschappelijke Regeling Biesbosch naar een samenwerking waarbij de
gebruikers nu veel meer en een prominentere rol hebben. Met betrekking tot de
klinnaatadaptatie heb je de verbinding weten te leggen met de provincie en het
waterschap, met als eerste resultaat een verbinding tussen de Vogelbuurt en het
sportpark daar. En ja, als Beter voor Dordt hadden we vorig jaar een onrustige periode
en je hebt er een belangrijke bijdrage aan geleverd om de partijen weer op de rit te
krijgen en ook hebben we in maart weer een mooi resultaat bereikt en zijn we de
grootste lokale partij van de stad gebleven en met weer een enthousiaste fractie. Fijn
dat jij daar onderdeel van uit blijft maken en we kijken ook uit naar een periode waarbij
jij als volksvertegenwoordiger samen met de fractie ons weer sterk gaan maken voor de
punten uit ons programnna die ook onze kiezers hebben aangesproken. Voor nu, Marco,
dank voor al je inzet de afgelopen jaren als Beter voor Dordt-wethouder en richting
Marlies en jullie kinderen, dank dat zij jou die ruinnte en die mogelijkheid hebben
gegeven om het wethouderschap goed in te vullen. Geniet samen nog even daar en over
een paar dagen zien we je weer terug en dan spreken we elkaar. Dank je wel.

De voorzitter: Dank en de bronzen bestuurlijke penning zullen we Marco overhandigen
op een mooi moment, nader te bepalen als hij weer terug is.

5. Bepalen aantal en benoemen wethouders — Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan zijn we nu weer bij agendapunt 5, het bepalen van het aantal en het
benoemen van de beoogde wethouders tot wethouder. Allereerst het aantal wethouders.
Voorgesteld wordt zes. Geen vreemd aantal voor Dordrecht. Afgelopen periode hebben
we met vijf wethouders gewerkt, maar onder andere de periode daarvoor, toen ik hier
mocht beginnen, ook met zes. Ik kijk even rond of u kunt instemmen met het bepalen
van het aantal wethouders op zes. Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Voorzitter, een nieuw college dat aan de slag moet
met de grote uitdagingen waar we voor staan. Een nieuw college bestaande uit zes
wethouders en daarmee dus een grotere bezetting ten opzichte van de vorige
bestuursperiode. Wat Beter voor Dordt betreft opnnerkelijk daar dit voorkonnt uit
vacatures voor nu vijf wethoudersposten en een coalitieakkoord wat feitelijk een
voortzetting en aan verdere invulling is van hetgeen afgelopen bestuursperiode reeds in
gang gezet is. Wat ons betreft is het ook een gevoelig punt. Getalsmatig had gekozen
kunnen worden voor twee deeltijdwethouders, maar uiteindelijk is gekozen voor zes
fulltime wethouders. Inhoudelijke grondslag hiervoor vinden wij in ieder geval niet terug
in het coalitieakkoord en daarnnee zijn de financiele consequenties van deze keuze, een
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slordige paar nniljoen euro, wat ons betreft niet uit te leggen aan de inwoners van onze
stad. Zeker niet in deze tijd van stijgende kosten en oplopende lasten. Beter voor Dordt
is daarom niet akkoord met het voorgestelde aantal wethouders. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Voorzitter, dank u wel. Ook voor ons geldt dat wij voor een parttime
wethouder gaan, dus 5 fte en twee parttime wethouders en dat hebben wij tijdens de
infornnateur, gesprek met de infornnateur, ook aangegeven bij aanvang. Dat kost onze
stad heel veel geld.

De voorzitter: Dank. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Even een ander geluid. We hebben geen enkel
probleem met zes wethouders. We denken dat ook de voorgestelde portefeuilles, dat dat
een prima verdeling is zo en ik vind het een beetje jammer dat zeker op het moment dat
je partij een wethouder net gehad heeft die nu in het wachtgeld gaat, te gaan spreken
over kosten. Dus steun vanuit Gewoon Dordt.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Ja, gaat uw gang. De heer Portier.

De heer Portier: Voorzitter, het aantal wethouders van zes vinden wij wat veel, nnaar
ook niet onoverkomelijk. Wat ik wel zie in de voorgestelde verdeling van portefeuilles is
een grotere onevenwichtigheid. We hebben bijvoorbeeld voorgestelde wethouder
Heijkoop een enorm uitgebreide portefeuille krijgt.

De voorzitter: Ik ga u meteen even interrumperen, als het mag, want het gaat nu echt
alleen om het aantal wethouders en de portefeuilleverdeling, dat is een beoogde
portefeuilleverdeling. Het is een taak van het college om de portefeuilleverdeling vast te
stellen. Dat zal nnorgenochtend gebeuren in een constituerend beraad. Dus dat is echt
niet wat nu op de agenda staat. Dat wil ik nog wel even nneegeven. Dus als u het heel
kort wit houden, graag.

De heer Portier: Ik zal het sowieso kort houden, maar als je gaat kijken naar een
portefeuilleverdeling, dat bepaalt natuurlijk ook van hoeveel het wethouders je nodig
hebt. Als, laat ik zo zeggen, als iedereen de zwaarte van de portefeuille van wethouder
Heijkoop zou hebben, zou je het met drie wethouders afkunnen. Dus wat dat betreft zit
het toch wat scheef en ik roep in ieder geval het college op om daar nog eens heel goed
naar te kijken. Dank u wel.

De voorzitter: Die oproep is natuurlijk goed gehoord. Dank u wel. We gaan we naar de
heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de PVV ziet geen enkele
aanleiding of althans, er is geen enkele goede reden naar ons idee, om uit te breiden
naar zes wethouders. Er had ook voor gekozen kunnen worden op twee posten in te
vullen met een deeltijdwethouder, dus wij zijn ook tegen dit voorstel. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank.

Mevrouw Stolk: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, de VSP heeft geen problemen met zes wethouders, maar
wel dat het zes voltijdswethouders zijn. Er wordt een verkeerd signaal richting de
Dordtenaren afgegeven in een tijd waarin de middelen bij de burgers en de gemeente
onder druk staan en de komende tijd nog verder onder druk zullen komen te staan. De
kosten hiervan bedragen zomaar een paar ton die kunnen wat de VSP betreft beter
besteed worden. Samengevat is de VSP dus tegen het huidige voorstel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Zo niet, dan constateer ik dat een aantal
fracties hier niet voor is. Wij gaan niet stemnnen, he, erover?

Mevrouw Wepster: Nee, maar het zou natuurlijk wel ('buiten microfoon')

De voorzitter: Ja. Een aantal fracties is niet voor, maar de meerderheid van de raad wel.
Dus dan kunnen we overgaan tot de invulling van de zes vacatures en vanuit de
coalitiepartijen zijn zes kandidaten voorgedragen. De heer Burggraaf van de VVD, de
heer Merx van de VVD, mevrouw Van Benschop van GroenLinks, mevrouw De Jonge
namens GroenLinks, de heer Van der Linden namens de ChristenUnie-SGP en de heer
Heijkoop namens de CDA-fractie. Ik kijk even rond richting de fractievoorzitters of dit
ook de juiste namen zijn. Schoorvoetend knikt de heer Struijk. Ja. Dat is het geval. Voor
wat betreft de benoembaarheid hecht ik eraan onn te zeggen dat ik allereerst het Bureau
Integriteit Nederlandse Gemeenten, BING, heb gevraagd voor de zes kandidaten een
risicoanalyse integriteit uit te voeren. Hier heb ik een rapportage van ontvangen en
sannen met de griffier heb ik alle wethouders naar aanleiding van die rapportage
gesproken. Naar aanleiding van deze analyse hebben de wethouders ook een verklaring
onntrent gedrag moeten aanleveren, waarvan overigens bij twee kandidaten geldt dat we
wel bevestiging hebben dat die onderweg is maar die is nog niet binnen. Ik heb geen
beletselen gevonden welke benoeming van de zes voorgestelde kandidaten als
wethouder in het kader van integriteit in de weg zouden staan en hierover heb ik u ook
een brief geschreven, welke is toegevoegd bij de stukken van dit agendapunt. Daarnaast
is om de benoembaarheid van de kandidaten na te gaan, zoals in ons reglement van
orde ook is voorgeschreven een Commissie Benoembaarheid Wethouders in het leven
geroepen en die cornmissie bestaat naast de griffier en mijzelf uit de raadsleden
mevrouw Stolk van de VSP, mevrouw Simon -van Waardhuizen van Beter voor Dordt en
de heer Safranti van DENK en die commissie heeft, zoals de naam van de comnnissie ook
al suggereert, onderzoek gedaan naar de benoembaarheid van de wethouders. En hierbij
hebben de leden onderzocht of de kandidaten voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook
is er nog gekeken naar mogelijke onverenigbare functies en voor een terugkoppeling uit
de Commissie Benoennbaarheid Wethouders mag ik mevrouw Stolk het woord geven en
u mag het hier doen, maar u mag het ook vanaf uw plek doen. Gaat uw gang.
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Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, de Commissie Benoennbaarheid Wethouders, aan wie
werd opgedragen de benoembaarheid te onderzoeken van de zes personen die
kandidaat zijn gesteld om in de vergadering van 31 mei 2022 te worden benoennd tot
wethouder, rapporteert aan de raad dat zij onderzocht heeft of de kandidaten voldoen
aan de wettelijke vereisten. Uit het onderzoek zoals door de comnnissie is uitgevoerd, is
gebleken dat de zes kandidaten, de heer Burggraaf, de heer Merx, mevrouw Van
Benschop, mevrouw De Jonge, de heer Heijkoop en de heer Van der Linden, voor zover
de comnnissie kan beoordelen, aan alle in de grondwet gestelde eisen voldoen. De
comnnissie deelt de raad dus al dus nnee dat zij geen belennnneringen heeft
geconstateerd voor de benoembaarheid tot wethouder van de zes voorgedragen
kandidaten.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk. Ook aan de connnnissieleden voor de
verrichte werkzaannheden. Uit dit alles blijkt dus dat er geen beletselen zijn voor de
benoembaarheid van de kandidaten en daarom wil ik nu ook overgaan tot
besluitvorming over de kandidaten. Ons reglement van orde, artikel 27 lid 6, stelt dat er
zoveel stennmingen plaatshebben als er personen zijn te benoemen of voor te dragen en
we stemmen dus over iedere kandidaat apart. Stemnnen over personen is geheim. Staat
in de grondwet. In artikel 27, lid 3 van ons RvO, stelt dat er bij stemming over personen
schriftelijk wordt gestennd. Indien elektronisch stemmen, onder voorwaarde dat de
stemming geheinn is, niet nnogelijk is. Ja, als de envelopjes nog even ... Er wordt lekker
geritseld. Volgens artikel 27, lid 6 van de RvO, hebben er zoveel stemmingen plaats als
er personen zijn te benoemen en dat betekent dat wij dus zes keer gaan stemmen. In
geval van schriftelijke stemnningen stelt onze RvO dat de voorzitter drie raadsleden tot
stembureau benoemd en ik heb hiertoe de heer Van der Spoel van de Partij van de
Arbeid, de heer Gundogdu van Op Ons Eiland en mevrouw Pichel van Forum voor
Democratie bereid gevonden en zij zullen na iedere stemronde de stemmen voorlezen.
De heer Van der Spoel leest voor, de heer Gundogdu ziet toe en controleert en mevrouw
Pichel telt en leest de uitslag voor. Ze nemen hiervoor na iedere stemming plaats aan
het tafeltje hier voor. Het is al een beetje ... Nee? Niet 2022, maar toch gaan we het zo
doen en daarna nemen ze weer plaats aan het stembureau als ze terug zijn gelopen
naar een plek, maar eerst moet u natuurlijk stemmen en ons RvO stelt dat ieder
aanwezig raadslid ook verplicht is onn aan de stemming deel te nemen. Voor u ligt een
enveloppe, u heeft hem allemaal gevonden, met een zestal identieke blanco
stem briefjes. Per stennbriefje haalt u ... Per stemronde, excuus, haalt u een stem briefje
uit de envelop en deze vouwt u open en u schrijft hierop voor of tegen. Dat is anders
dan vier jaar geleden, toen kon u elke willekeurige naam opschrijven die u leuk vond.
Dat staat in ons RvO nu anders vermeld en dat betekent dat we per kandidaat gaan
stemmen en u bent voor of u bent tegen. Let u bij de stennrondes, zeg ik er nogmaals
bij, goed op op welke voorgedragen wethouder wordt gestennd. Nadat u voor of tegen
het opgeschreven vouwt u uw stem briefje weer dicht en dan wordt deze door de bode
opgehaald en die overhandigt ook alle stembriefjes aan de leden van het stembureau.
Het stembureau leest de stemmen voor en geeft de uitslag en dat doen we dus zes keer.
Nog even voor de duidelijkheid, raadsleden die geen behoorlijk stem briefje hebben
ingeleverd, die worden geacht geen stem te hebben uitgebracht. Dus ook niet de naam
van de kandidaat, of een zonnetje tekenen of lets anders leuks. Een blanco stennbriefje
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geldt niet. Een ander stembriefje geldt niet. Aileen voor of tegen. Bij de stemming zal ik
de volgorde aanhouden van het raadsbesluit en we stennmen dan achtereenvolgens over
de heren Burggraaf en Merx, de dames Van Benschop en De Jonge en dan de heren
Heijkoop en Van der Linden. Dan gaan we nu over tot stemming. Eerst stemmen we dus
over de heer Burggraaf. U kunt nu een stembriefje uit de enveloppe halen en daar voor
of tegen opschrijven.

De heer Van der Spoel: Ja, en ik ben te horen, he. Voor de heer Burggraaf: voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.
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De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Sooel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.
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De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Glindoqdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer aindogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Voor.
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De heer Gundogdu: Tegen.

De heer Van der Spoel: Tegen.

De heer Gundogdu: Tegen

De heer Van der Spoel: En voor.

De heer Gundogdu: Voor.

De heer ...: We komen er een tekort, toch? ('buiten microfoon')

De heer ...: Vier, vijf, tien, twintig, achtentwintig. ('buiten microfoon')

De heer Wat zit er in die box? ('buiten microfoon')

De heer Nou, dit zijn er echt tien. We konnen er een tekort toch? ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Nee, maar is er niet eentje meer. ('buiten microfoon')

De heer 0, tuurlijk, mooi. ('buiten microfoon')

De voorzitter: We hebben 38 stemmen.

De heer Van der Spoel: Had ik eerder willen weten.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Dames en heren, de uitslag over de stelling van
wethouder, kandidaat-wethouder, Burggraaf. Gaat uw gang.

Mevrouw Pichel: Er zijn 28 stennmen voor en 10 stemnnen tegen.

De voorzitter: Hartelijk dank. Gaat u terug naar uw plaats, inderdaad, voor de volgende
stemming. Misschien goed om even te zeggen dat degene die controleert, dat de heer
Gundogdu, u hoeft niet ook nog een keer te herhalen wat de heer Van der Spoel heeft
gezegd. Dat scheelt weer. We hebben Als je op de golfbaan zou staan, zou je nu 76
ballen onn je oren hebben gehad. Oke, we gaan naar de volgende stemming en dat is de
stemming over kandidaat-wethouder de heer Merx. Vult u uw briefje in, voor of tegen,
dan wordt die weer opgehaald.

Mevrouw Pichel: Nee, toch niet? Moeilijke taak, he? ('buiten microfoon')

De heer Ja, superleuk. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Niet voor niks gekozen, he. ('buiten microfoon')

De heer la, hoeft helennaal niks te doen. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Ja, nnaar niet nneer in m'n oor gillen, oke? ('buiten microfoon')
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De heer Van der Spoel: Kijk, top. Dank je wel. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor.
Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Voor. Tegen. Tegen. Voor.
Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Die
snapt het ook niet. Wat moeten we hiermee?

De heer Gundogdu: Ongeldig.

De heer Van der Spoel: Ongeldig. Tegen. Voor. Voor. Voor.

Mevrouw Pichel: Aantal stemmen voor: 29, aantal stemmen tegen: 8 en een ongeldige
stem.

De voorzitter: Dank u wel. Dan verzoek ik de eden van de jury, zeg ik maar even, weer
te gaan zitten en dan gaan we over tot de stemming op kandidaat-wethouder mevrouw
Van Benschop. Volgende briefje, voor of tegen en hij wordt weer opgehaald. Ga uw
gang.

De heer Zullen we er een duetje van maken? ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Ik weet niet wat je in gedachten hebt? Ja, ik heb wel de neiging onn
hem even iets ('buiten microfoon')

De heer Gundogdu: Maar ik vind jouw taak wel heel belangrijk. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Ik ook. ('buiten microfoon')

De heer Gundogdu: Want je controleert goed, man. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Ik heb nog nooit iemand zo goed zien controleren. ('buiten microfoon')

De heer Van der Spoel: Een hele eervolle baan. ('buiten microfoon')

De heer Gundogdu: Zeker. ('buiten microfoon')

De heer Van der Spoel: Daar gaan we. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor.
Tegen. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Tegen.
Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Tegen. Tegen. Tegen.
Voor. Voor. Voor. Voor.

Mevrouw Pichel: Aantal stemmen voor: 28. Aantal stemmen tegen: 10.

De voorzitter: Dames en heren, de volgende stemming gaat van start. Het gaat over
kandidaat-wethouder De 3onge. Als u voor bent, schrijft u voor op, als u tegen bent
tegen en dan worden de briefjes al weer opgehaald. Gaat uw gang.

De heer Van der Spoel: Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor.
Voor. Voor. Tegen. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor.
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Tegen. Tegen. Voor. Voor. Voor. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor.
Voor. Voor.

Mevrouw Pichel: Aantal stemmen voor: 26. Aantal stemmen tegen: 12.

De voorzitter: Ja, dames en heren, we volgen de volgorde van het raadsvoorstel.
Logisch zou zijn cm nu eerst de heer Van der Linden te behandelen, maar in het
raadsvoorstel staat de heer Heijkoop eerst. Excuus daarvoor in de richting van de heer
Van der Linden, die vindt dat vast niet erg. Dus we gaan eerst stemmen over de heer
Heijkoop. Als u voor bent, stennt u voor. Als u tegen bent, stemt u tegen en de briefjes
worden zo opgehaald. Gaat over de heer Heijkoop.

De heer Van der Spoel: Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Tegen.
Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor. Tegen. Tegen.
Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor.
Tegen.

Mevrouw Pichel: Aantal stemmen voor: 28. Aantal stemmen tegen: 10.

De voorzitter: En dan komen we toch echt ook uit bij kandidaat-wethouder Van der
Linden, die zo lang heeft nnoeten wachten. Excuus daarvoor. We gaan stemmen. Bent u
voor, dan schrijft u voor op. Bent u tegen, dan schrijft u tegenop. Het briefje wordt zo
weer opgehaald. Gaat uw gang.

Mevrouw Pichel: Maar echt. ('buiten microfoon')

De heer Bijbaan. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: We gaan er vaker in zitten. Ja, echt. ('buiten microfoon')

De heer ...: NateIlen. ('buiten microfoon')

Mevrouw Pichel: Wat een talenten die we niet kennen, joh. ('buiten microfoon')

De heer Van der Spoel: Tegen. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor.
Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Tegen. Voor.
Tegen. Voor. Voor. Voor. Tegen. Voor. Voor. Voor. Tegen.

Mevrouw Niet geldig. ('buiten microfoon')

De heer Van der Spoel: Voor. Voor. Tegen. Tegen. Voor. Tegen.

Mevrouw Pichel: Aantal stemmen voor: 26. Aantal stemmen tegen: 12.

De voorzitter: Hartelijk dank. Ook aan de leden van het stembureau, want er is tech een
noeste arbeid verricht. U werd er steeds beter in. Heel veel dank, geweldig.

6. Installatie wethouders
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De voorzitter: Ja, dames en heren, nu alle voorgedragen wethouders vernoemd zijn,
kunnen we overgaan tot de installatie van de wethouders en hiertoe leggen zij alien de
eed of de belofte af. De heren Merx, Heijkoop en Van der Linden leggen de eed af en de
heer Burggraaf en de dames Van Benschop en De Jonge de belofte en ik wil graag alle
benoemde wethouders naar voren vragen. Beste kandidaat-wethouders, fijn dat jullie
hier nu als team voor mu j staan. Het is een lange, maar ook wel weer niet tijd geweest
waarin jullie met elkaar hebben gesproken over het coalitieakkoord. Dat hebben jullie
natuurlijk met jullie onderhandelingsteanns gedaan. Het is voor een burgenneester best
lastig om grotendeels aan dat traject niet mee te doen en van de zijlijn toe te kijken,
maar eigenlijk had ik er vanaf het begin af aan alle vertrouwen in dat jullie er met elkaar
op een goede manier en ook met jullie partijen uit zouden komen. Ik moet heel eerlijk
zeggen, ik heb er ontzettend veel zin in om met jullie de komende jaren aan de slag te
gaan om onze stad weer verder te brengen. Ik kijk er erg naar uit. Wat mij betreft
verdient dit team alle vertrouwen en het is ook goed om te zien dat er vanuit de raad,
ondanks een aantal tegen stemmen, maar dat er een groot nnandaat ligt vanuit de raad
voor jullie aanstelling. Ik zeg ook tegen degenen die dan een aantal tegenstemmen
hebben gekregen, dat zijn jullie allemaal, maar de een wat nneer dan de ander. Ik ga er
vanuit dat jullie je stinkende best zullen doen om ook deze raadsleden aan jullie zijde te
krijgen en te overtuigen van het felt dat zij daarin geen gelijk hebben gehad. Tegen de
raadsleden die dat hebben gedaan zeg ik het is uw goed recht, maar ik hoop wel dat u
de komende jaren tegenover dit team op de bal speelt en niet op de man of vrouw en
dat is ook de sfeer die we hier in de raad in Dordrecht gewend zijn en ik hoop dat we dat
met elkaar eten vast te houden. Wethouderschap is een pittig vak. Het is eigenlijk geen
vak, het is een roeping. Het is lets waar je dag en nacht mee bezig bent en er werd net
ook door een aantal partijen lets gezegd over parttime wethouderschappen. Ook dat is
uw goed recht, maar in mijn optiek bestaat het niet, want ook als je in de supermarkt
rondloopt en je wordt aangesproken door een inwoner, ben je de wethouder. Je bent het
altijd. Het is een zwaar ambt. Het is een ambt waarin je heel erg van kunt genieten,
vooral op de eerste en de laatste dag, maar ook tussentijds. Het is echt prachtig om
dagelijks, op dagelijkse basis, aan deze mooie stad te werken vanuit het
wethouderschap en ik wens jullie daar ontzettend veel, en ons zeg ik ook, ontzettend
veel succes bij. En tegen Tanja zeg ik nog even in het bijzonder hartelijk welkom in
Dordrecht. Ik geloof dat je twaalf stennnnen tegen had. Het is ... Je bent in Dordrecht. Ja,
zo werkt het. In het begin kijken de Dordtenaren toch een beetje de kat uit de boom.
Het zegt niks over jou. Jij bent een ervaren wethouder. Ik heb jou leren kennen ook als
een heel plezierig persoon en ik ben er ook van overtuigd dat jij de harten van de
Dordtenaren en ook van de hele raad snel voor je zult winnen. Heel veel succes. Ik ga
over tot het afnemen van de eed en de belofte. Daarvoor kom ik straks voor jullie staan.
Ik lees vanaf deze plek even de tekst van de eed en de belofte af en dan loop ik jullie
alle zes langs. Als eerste de tekst van de eed.

Mevrouw Wepster: Eerst nog vragen of ze het willen aanvaarden.

De voorzitter: Ja, dat is een terecht punt. Ik was helemaal opgegaan in jullie
benoenning, maar ik moet eerst aan jullie vragen zijn jullie alle zes bereid om het ambt
van wethouder te aanvaarden? Ik zie daar vrolijke, knikkende gezichten op. Ja. Ja, ja,
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ja, zeker. Dan lees ik nu de tekst van de eed voor. Ik zweer dat ik, om tot wethouder
benoemd te worden, rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk, enig geschenk of enige
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de
grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer
en geweten zal vervullen en dan ga ik nu eerst naar de due kandidaten die de eed zullen
afleggen.

De heer Van der Linden: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De heer Heijkoop: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De heer Merx: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De voorzitter: En dan ga ik de tekst van de verklaring en belofte voorlezen. Die lijkt er
overigens sterk op. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden,
rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naann of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen
of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk, enig geschenk of enige belofte heb
aangenonnen of zal aannemen. Ik geloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik
de wetten zal nakomen en dat ik nnijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal
vervullen.

De heer Burggraaf: Dat verklaar en beloof ik.

Mevrouw De Jonge: Dat verklaar en beloof ik.

Mevrouw Van Benschop: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Dames en heren, een groot applaus ... Er zit een touwtje aan, dan kan ik
je nog de hand schudden. Gefeliciteerd. ('buiten microfoon')

Mevrouw De Jonge: 0 ja. Dank je wel. ('buiten microfoon')

De voorzitter: Ja, nogmaals, vanaf deze plek richting alle zes de wethouders, heel
hartelijk gefeliciteerd. We hebben jullie net even in de bloemen gezet en ik wil jullie
eigenlijk nu graag vragen om op je eigen plek hier achter de wethoudertafels plaats te
nemen en op het kaartje is te zien waar je komt te zitten. Heel veel succes de komende
vier jaar en ik kijk er erg naar uit. Dames en heren, we zijn er bijna, voordat we gaan
schorsen om iedereen die benoemd is te feliciteren, nnaar we hebben nog een aantal
benoemingen te gaan.

8. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden

De voorzitter: De benoenning van de wethouders en ik ben nu bij agendapunt 8, houdt in
dat vijf zittende raadsleden zijn benoemd tot wethouder en daarmee ook vijf raadszetels
vrijkomen en om die vacatures in te vullen wordt u voorgesteld te besluiten de volgende
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vijf personen toe te laten tot lid van de gem eenteraad. Dat is als eerste en dat ga ik zo
nog toelichten, de heer Kuhlmann van de VVD, die al op een raadszetel zit. De heer Van
der Net van de VVD. De heer Den Hartog van GroenLinks. De heer De Heer van de
ChristenUnie/SGP en de heer Klerk van het CDA. En bijzonder is dat de heer Kuhlmann
zojuist al is toegelaten tot tijdelijk lid van de raad en nu wordt toegelaten tot definitief
lid en daarnnee wordt de tijdelijke functie weer vacant en daar komen we straks dan
weer op terug. Voor u besluit over het toelaten van de vijf kandidaten is de
Geloofsbrievenconnmissie in het leven geroepen, zoals eerder is vandaag ook al is
voorgesteld en ik geef graag het woord wederom aan de heer Struijk om een toelichting
te geven, een terugkoppeling met betrekking tot deze vijf kandidaat-raadsleden. Gaat
uw gang.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. We hebben de stukken onderzocht en wat ons
betreft niets gevonden dat de benoeming van de volgende heren, de heer Kuhlmann, de
heer Van der Net, de heer Den Hartog, de heer De Heer, de heer Klerk en de heer
Kwaak ... Die komt straks, dan laten we die nog eventjes weg. In orde bevonden, dus
wat ons betreft kunnen ze benoennd worden. Dank u wel.

De voorzitter: Heel veel dank, ook weer voor de verrichte werkzaamheden om dit te
kunnen beoordelen. Er zijn dus geen beletselen om de vijf kandidaten toe te laten tot de
raad en dan vraag ik nu of u als raad kunt instennmen met de gevraagde besluiten een
tot en met vijf bij agendapunt 11 en dat betreft dus die benoeming van de vijf
genoemde raadsleden. Ik zie daar geen bezwaar op, dat is dus het geval.

9. Installatie raadsleden

De voorzitter: Dan kunnen we nu ook overgaan tot de installatie van deze raadsleden
door het afleggen van de eed en de belofte en ik doe dat net als bij de wethouders en ik
vraag u alle vijf naar voren te komen. De heer Kuhlmann en de heer Klerk leggen de eed
af en de heren Van der Net en Den Hartog de belofte. Konnt u naar voren alstublieft.
Hartelijk welkom. Het is natuurlijk mooi dat we net twee vrouwelijke wethouders hebben
geInstalleerd, waarvan eentje uit de raad komt, maar er komen nneteen weer allemaal
mannen voor terug. Maar ja, dat is nu eennnaal zo. Daar kunt u ook niks aan doen. Ik
wens u in ieder geval vanaf deze plek ontzettend veel succes met uw raadswerk. Een
prachtige en eervolle betrekking en ik ga ervan uit dat u daar de komende jaren met
voile kracht en voile energie hiertegen aangaat. Ik lees de tekst van de eed voor, voor
de drie kandidaat-leden die de eed, waarbij ik de eed af. Ik zweer dat ik, om tot lid van
de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets iii
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk, enig geschenk of enige
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de
grondwet, dat ik de wetten zal nakonnen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar
eer en geweten zal vervullen.

De heer Kuhlmann: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De heer Klerk: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.
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De heer De Neer: Zo waarlijk helpe mu j God almachtig.

De voorzitter: Ja en dan de tekst van de verklaring en belofte. Ik verklaar dat ik, om tot
lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam
of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en
beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk,
enig geschenk of enige belofte heb aangenonnen of zal aannemen. Ik beloof dat ik
getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

De heer Van der Net: Dat verklaar en beloof ik.

De heer Den Hartoq: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd ('buiten microfoon') overuren.

De heer Kuhlmann: Ja, ik ben at aan de beurt geweest, dus ik heb al een mooie bos.
('buiten microfoon')

De heer ...: Even gaan zitten weer? ('buiten microfoon')

De voorzitter: Ja, dames en heren, nog even uw geduld alstublieft.

10.Tijdelijke toelating van de heer P.C. Kwaak tot lid van de gemeenteraad ter
vervanging van mevrouw L.A. van den Tol als gevolg van het tijdelijk ontslag
wegens ziekte — Raadsvoorstel

De voorzitter: We gaan door met agendapunt 10, tijdelijke toelating van de heer Kwaak
tot lid van de genneenteraad ter vervanging van mevrouw Van den Tol als gevolg van
het tijdelijk ontslag wegens ziekte. Zoals u weet, de heer Kuhlmann is aan het begin van
de vergadering toegelaten. Hij is echter zo even benoemd tot permanent lid van de raad
en dat betekent dat het vervangen van mevrouw Van den Tol weer vacant is en de
volgende op de lijst is een oude bekende van ons, de heer Kwaak. Ik kijk even naar de
heer Struijk of hij zich ook even kan buigen over de gevolgen van de Commissie
Geloofsbrieven ten aanzien van de heer Kwaak. Gaat uw gang.

De heer Struijk: Voorzitter, ik kan u meedelen dat de connmissie ook wat betreft de heer
Kwaak geen beletselen heeft gevonden, zodat wat ons betreft ook hij benoemd kan
worden.

De voorzitter: Hartelijk dank. Kijk ik even rond in de raad of er nog bezwaar is tegen
benoennen van de heer Kwaak. Dat is niet het geval en dan wil ik de heer Kwaak graag
naar voren vragen voor het afleggen van de belofte. Ja, welkom terug, zou ik willen
zeggen. Fijn u weer te zien. Ik lees de tekst voor en dan kunt u daarna zeggen dat
verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden,
rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om lets in dit ambt te doen
of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk, enig geschenk of enige belofte heb
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aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat
ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten
zal vervullen.

De heer Kwaak: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Dan resten er voor de schorsing nog twee punten.

11.Diverse benoemingen in besturen en organen — Raadsvoorstel

De voorzitter: Als eerste de overige benoenningen. Over punt een tot en met vijf heeft u
al besloten en de overige punten gaan over het benoennen van drie nieuwe
commissieleden, enkele commissievoorzitters, plaatsvervangend leden van het
presidium en Auditcommissie en tot slot ook de tweede plaatsvervangend voorzitter van
uw Raad. Nou ben ik er bijna altijd en als ik er niet ben is de heer Schalken er eigenlijk
altijd, maar het is toch goed om een reserve plaatsvervangend voorzitter te hebben en
de vraag is of u kunt instemmen met de voorliggende besluiten zes tot en met vijftien.
Dat is het geval. Dank u wel. Overigens ontbreekt bij deze besluiten nog de
samenstelling van de vaste agendacommissie. Bekend is innmers welke partijen tot
coalitie en oppositie behoren. De griffier heeft hiertoe van de coalitie twee namen
doorgekregen, nnaar nog niet van de oppositie en zodra die namen bekend zijn, zal een
raadsbesluit hierover voorbereid worden voor de volgende raadsvergadering. Dan vraag
ik tot slot de nieuwe commissieleden mevrouw Doeze Jager en de heren Van
Ballegooijen en de Feijter naar voren. Zij zijn met uw besluit ook onze nieuwe
commissieleden. Mevrouw Doeze Jager en de heer De Feijter leggen de eed af en de
heer Van Ballegooijen de belofte en ik start weer met de eed en daarna de belofte. De
wethouders zijn nog in alle staten, die zijn erg druk met elkaar in gesprek. Graag stilte.
Ik zweer dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch
onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit annbt te doen of te laten, rechtstreeks
noch onmiddellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannennen. Ik
zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.

Mevrouw Doeze Jager: Zo waarlijk helpe mu j God alnnachtig.

De heer De Feijter: Zo waarlijke helpe mu j God alnnachtig.

De voorzitter: Dan de tekst van de verklaring en belofte. Ik verklaar dat ik, om tot
commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam of
welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof
dat ik, om lets in dit annbt te doen of te laten, rechtstreeks noch onmiddellijk, enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannennen. Ik beloof dat ik getrouw
zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als
commissielid naar eer en geweten zal vervullen.

De heer Van Ballegooijen: Dat verklaar en beloof ik.
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De voorzitter: Dames en heren, als u de komende dagen nog bloennen nodig hebt in
Dordrecht, ze zijn uitverkocht. Dus pas na het weekend weer, heb ik net gehoord. We
hebben nog een agendapunt voordat ik ga schorsen.

7. Ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouder T.F. de Jonge -
Raadsvoorstel

De voorzitter: Dat is de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouder De
Jonge. De vacatures in de raad zijn weer ingevuld en we kunnen nu agendapunt 7
behandelen. Ik kijk even rand of er iennand is in de raad die hier lets over wit zeggen. De
heer Schalken, gaat uw gang.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. Kart, namens Beter voor Dordt. Zoals u
weet vindt Beter voor Dordt dat het bestuur van een stad ook in een stad nnoet wonen
en onderdeel nnoet zijn van onze Dordtse gemeenschap en natuurlijk moet mevrouw de
kans krijgen am een huis te vinden, maar ook tot die tijd gaan we er vanuit dat
mevrouw niet alleen in de stad werkt, maar er ook haar boodschappen doet en zoveel
mogelijk vrije tijd doorbrengt. Wat Beter voor Dordt betreft is de ontheffing van
maximaal een jaar.

De voorzitter: Hartelijk dank. Ja, ik zei net al, een wethouder heeft geen vrije tijd
natuurlijk. De heer Safranti, gaat uw gang.

De heer Safranti: Dank je wel, voorzitter. Oak voor ons geldt een termijn van maximaal
een jaar en wij willen een 24-uurswethouder en geen 9-5-wethouder.

De voorzitter: Hartelijk dank.

Mevrouw Stalk: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stalk.

Mevrouw Stolk: De VSP sluit zich aan bij de woorden van de heer Safranti.

De voorzitter: Dank u wel. Dus ook voor u een 24-uurswethouder. Waarvan akte, zeg ik
dan even. Anderen nog? Mevrouw Koene, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Natuurlijk willen wij als lokale partij ook mevrouw De
Jonge zo snel nnogelijk hier in Dordt hebben en ik heb haar een aantal weken geleden
ook at gezegd dat het tijd wordt voor een biertje, dus dat kunnen we dan nnooi hier
doen. Ontheffing voor max een jaar en het liefst zo snel mogelijk hier wonen.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, u besluit ook nu voor een jaar en mocht het zo zijn dat
het over een jaar niet zo is dat mevrouw De Jonge hier woont, dan komt er opnieuw een
voorstel naar de raad en dan zullen we tegen die tijd bespreken, maar het gaat over het
voorstel voor nu am ontheffing te verlenen voor de termijn van een jaar. Zoals de wet
dat ook bepaalt. Ik kijk even rand. Een aantal van u heeft daar wat over gezegd, maar
kunt u wel instennmen met het voorstel zoals het nu voorligt? Dat is het geval en
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daarnnee hebben we alle benoemingen gehad, schors ik nu de vergadering. Wat muj
betreft tot vier uur, we hebben een kwartier de tijd. Ik wil voordat ... Want het is best
een logistieke situatie die we hier nu hebben. Ik zou eigenlijk iedereen die benoemd is,
dus dat gaat om wethouders, raadsleden en connmissieleden, willen vragen in de
binnenring op een rij te gaan staan, waarna we vanaf deze kant, vanaf mevrouw Pichel,
de benoemde personen zullen feliciteren. Dus als eerste even iedereen blijven zitten, als
eerste de benoemde personen in de binnenring plaatsnemen. De vergadering is
heropend. Iedereen die gefeliciteerd moest worden is gefeliciteerd en vanaf deze plek
nogmaals allennaal heel veel succes, plezier en ook de hartelijke felicitaties namens de
griffier en voorzitter. Ik heropen dus de vergadering.

Hamerstukken

12. Vaststellen van de notulen van 24 maart en 19 april 2022

De voorzitter: We gaan door met de hamerstukken. Die loop ik kort een voor een langs
en uiteraard krijgt u desgewenst de gelegenheid om daar nog een korte, zeg ik erbij,
stemverklaring gegeven. Als eerste agendapunt 12, vaststellen van de notulen van 24
maart en 19 april. Iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval, stellen we die vast.

13. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen
bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst Einsteinstraat 61

De voorzitter: 13, Bekrachtiging geheimhouding bijlagen behorend bij raadsvoorstel
Vaststellen bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst Einsteinstraat 61. Is
akkoord.

14. Vaststellen bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst
Einsteinstraat 61 — Raadsvoorstel

De voorzitter: 14, Vaststellen bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst
Einsteinstraat 61.

De heer Gundogdu: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Gundogdu, gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Korte stemverklaring. Op Ons Eiland zal niet instemmen met dit
voorstel, eenvoudigweg doordat deze locatie, als dat vrij op de markt zou komen, meer
op zou leveren voor de genneente, waardoor we dus nu 46.000 euro nnislopen.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Dan is het akkoord met inachtneming van hetgeen
er over gezegd is.

15. le Verzamelwijziging 2022 — Raadsvoorstel

De voorzitter: 15, eerste Verzamelwijziging 2022. Akkoord.
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16. Aandelenoverdracht GRD-transitie - Raadsvoorstel

De voorzitter: 16, Aandelenoverdracht GRD-transitie. Akkoord.

17. Beleidsnotitie Invoering ja-ja sticker - Raadsvoorstel

De voorzitter: 17, Beleidsnotitie invoering ja-ja sticker.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Den Heijer zag ik. Gaat uw gang.

De heer Den Heijer: Ja, voorzitter, de fractie van de Dordtse VVD wordt geacht tegen te
stemmen en we zouden daarbij nog een opmerking willen halen uit de commissie dat
het college er alles aan doet om de sticker ruimhartig te verspreiden.

De voorzitter: Dank u zeer. De heer Portier.

De heer Portier: Voorzitter. Ja, wij zullen instemmen met dit voorstel, nnaar het nnoet
ons wel van het hart dat we het erg jammer vinden dat het een jaar heeft moeten duren
om dit in te voeren en waar we eigenlijk 1 januari 2023 hadden gevraagd. We begrijpen
niet dat er zoveel voorbereidingstijd voor nodig is voor wat uiteindelijk een ja, wel
eenvoudige, maar heel effectieve maatregel is om een heleboel onnodig papier tegen te
gaan. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Zo niet, dan is het akkoord met inachtneming
van hetgeen er over gezegd is. Ik constateer overigens dat als iennand het woord neemt
de camera een seconde of vijftien, twintig blijft hangen op de voorgaande spreker. Dus
daar nnoeten we even met elkaar aan wennen. Daar wordt aan gewerkt. Als het goed is
gaat hij zo weer op mu. Nou, goed, maakt niet uit. Ja, daar is hij.

18. Aanpassen regelgeving i.h.k.v. agenda deelmobiliteit - Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan 18, Aanpassen regelgeving in het kader van agenda deelmobiliteit.
Akkoord.

19. Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming - Raadsvoorstel

De voorzitter: 19, aanwijzing functionaris gegevensbescherming. Akkoord.

20. Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming Drechtsteden 2022 -
Raadsvoorstel

De voorzitter: 20, Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming Drechtsteden
2022. Akkoord.

21. Huis van Stad en Regio - Raadsvoorstel

27



De voorzitter: 21, Huis van Stad en Regio.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, er wordt een krediet gevraagd voor de nodige voorbereidingen en
de sloop in het kader van de ontwikkeling van dat gebied. Nou, een foeilelijke
parkeergarage gaat er gesloopt worden. Dat is wat ons betreft helennaal prima, nnaar
wat ook gesloopt gaat worden is het oude belastingkantoor. Als SP vinden wij het
jammer dat het plan om dit grotendeels te hergebruiken in de ontwikkeling van het
nieuwe stadskantoor, dat dat het niet gehaald heeft bij de jury, terwijI het wel omarmd
werd door een grote groep van Dordtenaren. We zitten nu in een traject naar een heel
groot en duur Huis van Stad en Regio, waar we als SP de nodige vraagtekens bij
hebben. Waarmee we niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren, maar in totaliteit zijn
we daarom tegen dit voorstel. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel en voor iedereen die nieuw is inderdaad, dit is ongeveer de
maximale lengte van een stemverklaring.

22. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Dordrecht -
Raadsvoorstel

De voorzitter: 22, Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Dordrecht. Is
akkoord.

23. Afdrachten reclameconcessies in relatie tot corona - Raadsvoorstel

De voorzitter: 23, Afdrachten reclame concessies in relatie tot corona.

De heer Groenewege: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Groenewege: De fractie van de Partij voor de Dieren nnoet worden geacht tegen
dit voorstel te hebben gestemd.

De voorzitter: Hartelijk dank. Anderen nog? Dan is dit ook aanvaard, met inachtneming
van hetgeen er over is gezegd.

24. Zienswijze Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 diverse Gemeenschappelijke
regelingen - Raadsvoorstel

De voorzitter: 24, Zienswijze Begroting '23 en Jaarrekening '21 diverse
Gemeenschappelijke Regelingen. Is akkoord.

25. Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Stadswerven, locatie 50 kV
gebouw - Raadsvoorstel
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De voorzitter: En tot slot 25, vaststellen bestennmingsplan tweede herziening Stad
werven, locatie 50 kV gebouw. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Ik heb van collega Kleinpaste begrepen dat die
gestreden heeft als een leeuw in de connnnissie, maar dat hij het niet gehaald heeft en
dat zal betekenen dat Gewoon Dordt de enige is die tegen dit voorstel stemt.

De voorzitter: Dat gaan we zien, maar in ieder geval niet.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Kijken of er nog anderen zijn. De heer Portier.

De heer Portier: Nou, in dit geval geen tegenstemmen van mij. Wij vinden het
oorspronkelijke plan waren erg grootschalig. We vinden dat dat na een goed verlopen
participatieproject, dat een voorbeeld kan zijn voor andere projecten, een mooi
compromis uit is gekomen en daarom zullen wij dit steunen.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Zo niet, dan is het akkoord met inachtneming van
hetgeen daarover is gezegd.

Stukken ter kennisname

26. Raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023 — Raadsinformatiebrief

De voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij de stukken ter kennisname, nummer 26 tot
en met 47. Die gaan we niet een voor een langs. Ik begreep alleen dat er vanuit de
CDA-fractie, de heer Van der Kruijff, een opmerking gemaakt wordt bij agendapunt 34.

34. Raadsinformatiebrief Ontwikkeling speelbos de Elzen — Raadsinformatiebrief

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dat klopt. Agendapunt 34 betreft de ontwikkeling
van speelbos de Elzen, daar hebben we een raadsinformatiebrief over gehad en het CDA
wil verklaren dat wij het heel teleurstellend vinden dat blijkbaar Staatsbosbeheer
weigert nnee te werken aan het herstellen van de zwenngelegenheid bij de Viersprong.
Wij denken dat ook heel veel Dordtenaren dat heel teleurstellend vinden en wij willen
dan ook het college en als we het goed begrepen hebben is mevrouw De Jonge degene
die dit in de portefeuille krijgt. Ja, ik was haar even kwijt. Daar, ja, ja. En we zouden
haar toch met klem willen verzoeken nog eens bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer
op te starten om te kijken hoe we dit toch wel kunnen realiseren en ons daarvan op de
hoogte te houden.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, welke portefeuilles het precies worden, dat zullen we
morgen zien, maar de hoofdlijnen liggen vast. Dan ga ik naar de heer Portier. Gaat uw
gang.
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De heer Portier: Ja, ik heb bij drie RIBS wat ... Kan ik die in een keer achter elkaar doen?

De voorzitter: Ja hoor. ('buiten microfoon')

29. Raadsinformatiebrief over Studie Dedicated Goederenlijn (DGL) voor
Dordrecht en Zwijndrecht - Raadsinformatiebrief

De heer Portier: Oke. Dan om te beginnen bij punt 29, het verhaal over de Dedicated
Goederenlijn. Er is nu het idee om de giftreinen uit de stad te krijgen door ze door een
tunnel te laten gaan, waar die samen met de A16 aangelegd moet worden. Ja, om dat te
realiseren zijn miljarden nodig en een lobbytraject, wat vele en vele jaren gaat duren en
wij zijn ook bang dat daarmee eigenlijk de problemen naar een verre toekomst
verschoven worden en dat we al die tijd met die giftreinen blijven zitten. Dat was punt
29.

31. Raadsinformatiebrief WOZ en leegstand niet-woningen - Raadsinformatiebrief

De heer Portier: Punt 31 gaat over de Raadsinformatiebrief leegstand en ozb zakelijk
onroerend goed. Ja, ik ga niet op alle argumenten in die onjuist of dubieus zijn in deze
RIB. Als SP zullen wij nog steeds bij de voorstellen komen bij de komende begroting om
lasten te verschuiven naar eigenaren van zakelijk onroerend goed, niet de gebruikers.
Het komt ten goede aan de ondernemers in onze stad en bestrijdt de leegstand.

35. Raadsinformatiebrief over Intensivering aanpak afval 2022 -
Raadsinformatiebrief

De heer Portier: Dan punt 35, de Raadsinformatiebrief Intensivering aanpak afval. Ja,
we zien hier een heel groot aantal maatregelen die wat ons betreft eigenlijk lapwerk
zijn, die niet nodig zouden zijn, dan wel veel effectiever. Als je echt oorzaken aan zou
pakken, niet meer betalen voor grofvuil en de pasjes gewoon van de bakken af, zodat
het altijd toegankelijk is. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Gewoon Dordt sluit aan bij de heer Van der Kruijff
met betrekking tot punt 34. Honderd procent eens.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Zo niet, dan kunnen we denk ik kennisnennen van
deze stukken met inachtneming van hetgeen er over is gezegd en dan gaan we naar de
bespreekstukken.

Stukken ter bespreking

48. Aanbieding van het coalitieakkoord 2022-206

De voorzitter: Agendapunt 48, het aanbieden van het coalitieakkoord 2022-2026. Ik zou
bijna zeggen he he, de inhoud. Op 14, 15 en 16 maart jongstleden hebben de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en nnevrouw Bouvy-Koene heeft als
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informateur vervolgens geadviseerd een coalitie te vormen tussen VVD, GroenLinks,
CDA en ChristenUnie-SGP en daarover heeft u ook al op 5 april jongstleden met elkaar
gesproken en daarna zijn deze partijen in de afgelopen weken met elkaar tot een
akkoord gekomen onder begeleiding van diezelfde mevrouw Bouvy-Koene en de heer
Van Eijk als formateurs en ze zijn ook vandaag beiden aanwezig hier in de zaal. Ik kijk
even wie van hen tweeen ik het woord mag geven om vooral het proces rondonn de
totstandkoming van het coalitieakkoord toe te lichten en vanuit een afstandje lijkt me
dat mevrouw Bouvy-Koene.

Mevrouw Bouvy-Koene: Ja, dank, voorzitter. Zoals gezegd, de verkiezingen van 14, 15,
16 maart hebben mij als informateur doen besluiten u het advies te geven de formatie
te starten met de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en het CDA. Ik kan u zeggen, als
het gaat over de inhoud van het proces, dat dat gepaard is gegaan met gesprekken die
zich hebben gekenmerkt met diepgang, intensiteit, een grote mate van humor,
zweetdruppels, gelach en dat alles gelardeerd met broodjes kroket, al dan niet
vegetarisch en vooral heel veel boterkoek en brownies. Dat waren essentiele onderdelen
van de gesprekken, kan ik u rustig zeggen, want op de juiste momenten zorgde dat voor
ontspanning die nodig was om het proces soms weer op gang te brengen of verder te
krijgen. De partijen hebben er met elkaar hard aan gewerkt om tot een overeenkonnst te
komen en dat hebben ze gedaan met in gedachte dat de coalitie recht moest doen aan
de verkiezingsuitslag, een stabiel college moest kunnen en willen vornnen en op een
meerderheid kon rekenen van de raad. Een inhoudelijke samenwerking op hoofdlijnen
en de problemen benoemen die moeten worden overwonnen in deze mooie stad.
Meerderheid is krap, dat realiseren de partijen zich ten enenmale. Met een opgave die
daardoor de coalitie brengt tot het steeds zoeken naar breed draagvlak, maar dat is ook
iets wat de partijen met elkaar als ambitie hebben uitgesproken. Er is voor gekozen om
tussentijds met de raad een bijeenkomst te houden, waarin een aantal elennenten van
tot dan met elkaar zijn gedeeld, ook voor wat betreft het proces, maar met ook een
uitnodiging aan de andere fracties van de raad om inhoudelijke suggesties te doen ten
behoeve van het te sluiten akkoord. Dat is met enthousiasme door een aantal partijen
opgepakt en een aantal partijen heeft daarop op een andere manier, maar wel
inhoudelijk gereageerd. Er zijn voor wat betreft deze partijen, de vier partijen die nu,
vijf partijen eigenlijk, ChristenUnie-SGP wordt wel als een partij hier in deze raad,
opereert als een fractie, maar zijn natuurlijk toch twee sannenwerkende partijen, op
hoofdlijnen, maar ook met een aantal focuspunten, de vijf focuspunten die benoemd
worden. Meer betaalbare woningen, een duurzame en groene stad. Bestaanszekerheid
en gelijke kansen voor alle inwoners. De groei van de economie en een gezonde
arbeidsmarkt en een veilige en leefbare stad. Een levendige stad. De formerende fracties
hebben deze focuspunten als grootste opgave voor Dordrecht gezien en u vindt ze dan
ook terug in het akkoord. De burgemeester is betrokken conform artikel 35, dat is
allemaal een technische handeling, maar we hebben hem op de hoogte gesteld van
datgene is gewisseld en de burgemeester is ook in de gelegenheid geweest om op het
conceptakkoord te reageren en daar zijn opnnerkingen op te geven. Er is voor gekozen
om tijdens deze fornnatie en in dit proces niet uitvoerig met de gemeenschap en de niet-
coalitiepartijen, anders dan de bijeenkomst die er is gehouden op het stadskantoor,
diepgaand te spreken, behalve met de woningcorporaties en de corporatie van
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Woonzorg Nederland. Dit omdat dit de partijen de opgave ten aanzien van het bouwen
als de meest op de voorgrond springende opgave op dit moment vinden staan en
vandaar is dat gesprek gevoerd. Dat neemt niet weg dat bij de uitwerking van het
akkoord en het programma wat zo meteen nnoet worden gemaakt, er de keuze is om
met die gesprekken met de gemeenschap en alle andere vertegenwoordigers nog een
keer te spreken en dat is ook de intentie van deze partijen. Naar onze optiek is het
bereikte akkoord een politiek en inhoudelijk evenwichtig akkoord, maar er worden ook
nnaatregelen uiteraard, dat mag u verwachten, op detail benoemd. De wethouders die
hier nu zitten en deze ploeg gaan vornnen is een ploeg waar wij als formateurs trots op
zijn. Het is een ploeg waarin zowel ervaring als vernieuwing zit, maar vooral heel veel
enthousiasnne en heel veel harmonie en respect naar elkaar. We hebben er alle
vertrouwen in dat deze groep samen met de burgemeester het stabiele college gaat
vormen dat samen met de raad voor de inwoners en de ondernemers van Dordrecht aan
het werk kan gaan. Als formateurs en ik spreek ook namens de heer Van Eijk, danken
wij alle gesprekspartners en alle vier fracties voor de plezierige en constructieve
overleggen en natuurlijk bedanken wij de ambtelijke ondersteuning. Het was een
voorrecht om in deze zeer professionele ploeg te mogen werken. Ze hebben er heel hard
aan gewerkt en niet alleen in de 9 tot 5 uren, maar ver daarbuiten en ook in de
weekenden. Wij bedanken als formateurs het in ons gestelde vertrouwen, hebben de
opdracht met zeer veel plezier uitgevoerd en gunnen u dit college en deze raad als stad
om met elkaar aan de slag te gaan. Er is genoeg te doen en ik denk dat u met elkaar
eruit kunt zien naar een prettige en constructieve manier van sannenwerken. Dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik wil straks nog even kort het woord tot u en ook tot de
heer Van Eijk richten, maar voordat ik dat doe kijk ik even rond in de zaal of er vragen
zijn in de richting van de formateurs, zeg ik dan maar even. De heer Van der Spoel, ga
uw gang.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de formateur inderdaad. Ik
hoorde u aangeven dat er niet met iedereen direct gesproken is die hun input hebben
ingeleverd, behalve met woningcorporaties en nog een tweede wat u aangaf. Nu vraag
ik mu j af, zijn die organisaties in die personen die wel hun input toe hebben gestuurd
naar de formateur naar het college daarvan ook op de hoogte gebracht? Of horen zij dat
nu ook voor het eerst?

Mevrouw Bouvy-Koene: Nee, dat horen ze niet voor het eerst. Wij hebben heel veel
post, lobbybrieven en dergelijke ontvangen en al deze mensen zullen daartoe ook, die
worden daar in elk geval beantwoord en daar zal een vervolg waarschijnlijk op gegeven
gaan worden en dat weten ze ook. Daar wordt over gecomnnuniceerd.

De heer Van der Spoel: Mag ik daar nu ...

De voorzitter: Ja, de heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dus zij krijgen daar nog bericht over? Als ik het goed
interpreteer.
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Mevrouw Bouvy-Koene: Ja.

De heer Van der Spoel: Dat vind ik dan best wel jammer om te constateren eigenlijk.
Dat dat niet eerder is gebeurd, want wij hebben ook geluiden ontvangen van mensen die
hun input hebben geleverd vanuit de stad en ik denk dat het daar wel mee begint. Al is
het maar een briefje van we hebben het ontvangen en we komen erop terug.

De heer Safranti: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, misschien even goed om Is er nog, heeft u nog behoefte om te
reageren op de heer Van der Spoel of neennt u er even ...

Mevrouw Bouvv-Koene: Nee.

De voorzitter: Nee. Dan gaan naar de heer Safranti.

De heer Safranti: Dat is eigenlijk een aanvulling op mijnheer Van der Spoel. Inderdaad,
die punten hadden wij dus ook eigenlijk voor onze Wat is er met die input gedaan die
vanuit de stad is gekomen? We horen nu alleen dat wonen een belangrijk item is, terwijI
we dus ook te maken hebben met arnnoede. Ik noem maar even wat hoor en inderdaad,
waarom is er dus juist gekozen voor zo'n procedure, in plaats van dat ze dus at vanaf
begin af aan niet betrokken zijn, maar achteraf moeten aanhoren van joh, dit is het een
hier gaan we het mee doen?

Mevrouw Bouvv-Koene: Nou, voorzitter, in reactie. Het is niet dit is waar u het mee
moet doen en u heeft er geen invloed meer. Nee. Dit is een programnna op hoofdlijnen
wat er ligt en de verdiepingsslag die moet nog gennaakt worden, waarbij natuurlijk de
inbreng van de partijen uit de stad die op schrift voor een heel groot deel al wat hebben
laten horen, maar er konnt echt een serieus moment waarop met de partijen die hun
input gegeven hebben op een concrete manier zal worden gesproken voor de verdere
uitwerking van het programma. Je hebt het akkoord, maar het raadsprogramma, wat
verder invulling moet gaan geven voor de komende vier jaar, daarover gaat echt met
partijen op inhoud gesproken worden, waarbij de partijen gerespecteerd worden, maar
ook voor wat betreft hun inhoud daadwerkelijk nog van invloed kunnen zijn.

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Ja, voorzitter. Nou, twee maanden terug hebben we nog gezegd van
joh, we gaan de stad erbij betrekken en nu zien we al met de eerstvolgende stap dat we
dat dus weer niet doen en dat we dus weer achteraf gaan informeren en dat vind ik
jammer.

De voorzitter: Oke, maar dat is een conclusie die u trekt dat het jammer ... Ik had net de
formateur horen zeggen dat de input die geleverd is meegenomen is door de
onderhandelende partijen. Moeten ze denk ik straks zelf als er tussen de partijen wordt
gesproken ook nog maar wat over zeggen en zoals gezegd, het is een akkoord op
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hoofdlijnen. Dus er wordt nog van allerlei invulling aangegeven met de stad. Mevrouw
Stolk, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, wat dit beoogde college voor ogen heeft en daar kijk ik
ook de formateur even aan, is het herstel van vertrouwen en als je aan inwoners of
organisaties van de stad input vraagt en die hebben nog niet eens een antwoord
gekregen terwijI er een coalitieakkoord op hoofdlijnen ligt, dan denk ik dat de coalitie
toch nog even een keer achter de oren nnoet krabben.

De voorzitter: Ja, maar ik zeg het nog maar even bij dat dit misschien echt wel Dat is
een punt wat u terecht kunt nnaken, maar dat zou ik straks nnaken in het debat met de
partijen onderling. Dat is niet direct een punt wat nu uitgebreid bediscussieerd zou
moeten worden denk ik met de formateur. Zijn er nog andere vragen? Procesmatige
vragen in de richting van de formateurs? Dat is niet het geval. Dan zou ik de heer Van
Eijk graag even willen vragen om naar voren te konnen, want ik weet dat hij er is, maar
hij is een beetje verstopt. Daar komt hij. Dan ga ik ook even staan om u beiden nog kort
toe te spreken. Geachte mevrouw Bouvy-Koene, geachte heer Van Eijk. Beste Pauline en
Cees. Heel veel dank voor al jullie inzet als informateur en als formateurs van het
coalitieakkoord wat er nu ligt. Ik weet uit ervaring hoe ongelooflijk leuk het is, maar ook
hoe ongelofelijk veel werk het kan zijn. Ik denk dat het ontzettend goed is dat jullie
ervoor hebben gezorgd dat het ook tussen de onderhandelende partijen af en toe heeft
geschuurd, want zonder wrijving geen glans. En wat mij betreft is er nu wel glans, en
dat moeten we ook de komende jaren zien te houden, en jullie hebben daar een
ongelooflijk goede basis voor gelegd. Ik wil jullie namens de raad en namens het college
heel hartelijk danken voor al jullie inzet en voor al jullie bijdrage die jullie hebben
geleverd aan dit proces. Bloed, zweet en tranen met de nodige versnaperingen. Wat mij
betreft gaan we die versnaperingen weer wat minderen, want dat kan ik in ieder geval
niet aan. Maar nnede dankzij jullie staat er een nieuw college en er ligt een heel goed
coalitieakkoord, dus wat mij betreft veel dank. En in juli wil ik inderdaad ook al gezegd
door Pauline, de ambtelijke organisatie en vooral het deel dat zich heeft bennoeid met dit
coalitieakkoord zeer veel dank toezeggen. En dat is niet gebruikelijk dat ik dat doe in de
raad, want we hebben hier een politiek gesprek, maar ik vind het toch in deze wel op
zijn plek, want er is inderdaad keihard gewerkt op een hele goede constructieve manier.
Cees, jij ben nu nog wethouder in Amersfoort. Je was tot een aantal jaren geleden ook
wethouder in Utrecht, daar ken ik je ook al een beetje van. Ontzettend fijn dat je deze
klus hebt willen doen. En je gaat stoppen in Amersfoort. Ik wens je ontzettend veel
succes in wat er voor nieuws op je pad gaat komen. En Pauline bij jou is er alweer wat
nieuws op je pad gekomen want sinds deze week, vorige week uit het filets eigenlijk ben
jij als waarnemend-burgemeester benoemd in de gemeente Krimpenerwaard. En ik wens
je ook daar heel erg veel succes met alles wat daar moet gebeuren en onze paden
kruisen elkaar ongetwijfeld ook nog. Dames en heren, graag een groot applaus voor
onze formateurs.

49.Beschouwing over het coalitieakkoord 2022-2026
De voorzitter: Dan dames en heren, datgene waar u natuurlijk allemaal voor gekomen
bent, agendapunt 49, de beschouwing over het coalitieakkoord 2022 - 2026. Alle
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partijen hebben het akkoord onder embargo vorige week vrijdag ontvangen zodat
iedereen de tekst ook heeft kunnen lezen en we nu met elkaar kunnen spreken over de
inhoud daarvan. Wat mij betreft vooral een gesprek binnen de raad tussen de
raadsleden. We hanteren hierbij de spreekvolgorde zoals we die gewend zijn en een
spreektijd van 5 minuten, plus zeg ik dan maar even voor degene die daar behoefte aan
hebben. Het is een normaal debat, dus we kennen een eerste en een tweede termijn en
interrunnperen is toegestaan. En ik geef dan ook graag straks als eerste het woord aan
de VVD voor een beschouwing op het voorliggend akkoord. Een aantal van u zal het
woord voeren terwijI het een maidenspeech is. U kent misschien de gebruiken
daaromtrent nog niet, maar de fractievoorzitter van het CDA, de kersverse
fractievoorzitster, mag ik wel zeggen, die heeft al aangegeven dat zij van haar rechten
random de maidenspeech geen gebruik zal maken, en u mag haar dus ook
interrumperen. En ik keek even rand of dat straks voor de anderen ook geldt als dat van
toepassing is. Als eerste geef ik graag het woord aan de heer Den Heijer, ook al zo'n
kersverse fractievoorzitter, am met elkaar in gesprek te gaan. U mag het gewoon vanaf
uw plek doen, hoar, mijnheer Den Heijer. Of wilt u heel graag hier staan? Ja, dat mag
ook.

De heer Den Heijer: Geachte voorzitter, mederaadsleden, zojuist geInstalleerde
wethouders, fornnateurs, ambtelijke ondersteuning, aanwezigen en iedereen die
meekijkt. Vol trots presenteren wij aan u en aan de stad het Hoofdlijnenakkoord Sannen
bouwen aan een sterk en groen Dordrecht. Het is actueel, bevat geen grijze
compromissen. Het is juist een duidelijke richting waar wij met de stad naartoe willen
met zowel rechtse als linkse ideeen die op een verstandige manier samenkomen.
Voordat ik van stal ga wil ik graag de twee formateurs en de ondersteuning, in het
bijzonder Chantal, Guido, Andre en Eveline van harte bedanken voor de afgelopen
periode. Bij de totstandkoming van dit akkoord is, naast de inbreng van de
onderhandelende partijen, ook de input van de fracties in de raad nneegenomen. Ik wil
de fracties van Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, DENK, Partij van de Arbeid, Partij voor de
Dieren en Forum voor Democratie en alle anderen danken voor hun constructieve
bijdragen. U heeft gelezen dat niet alles is overgenonnen, maar het is zeker besproken of
gedeeltelijk in het akkoord beland. Voorzitter, we staan hier vandaag sannen aan de
vooravond van een nieuwe politieke samenwerking am onze prachtige stad in
onstuimige tijden vooruit te helpen. En die drijfveer die delen wij met z'n alien in deze
raad. Deze klus klaren we voor alle Dordtenaren. Voor gezinnen bij wie de
boodschappen en hun vingerknip tientallen euro's duurder zijn geworden en die zich
zorgen maken over de stijgende energierekening. Voor starters die er gewoon niet nneer
tussenkomen en bang zijn am tot hun 35e bij hun ouders op zolder te blijven wonen.
Voor ouderen die een passende waning willen en zich niet altijd even veilig voelen op
straat. Voor ondernemers en verenigingen waar we trots op zijn, maar die de afgelopen
jaren hard geraakt zijn en zich alweer met een volgende crisis geconfronteerd zien. Voor
ouders bij wie het goed gaat, maar het beter willen voor hun kinderen die graag willen
studeren en uitgaan in hun eigen bruisende stad. Voor die Dordtenaren doen we het met
een realistisch en annbitieuze Hoofdlijnenakkoord met daar de ambities voor de lange en
korte termijn. Allereerst de lange termijn. Met agenda 2030 gaan we de stad naar een
next level brengen. Na al die mooie plannen voor de binnenstad Dordtwijkzone,
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Spoorzone en de aangescherpte duurzaamheidsambities komen deze en volgende
periodes tot wasdom. Dit doen we om onze stad vooruit te stuwen en ervoor te zorgen
dat de sociaaleconomische positie van Dordt en haar inwoners beter wordt, een stevig
fundament voor een sterkere stad voor nu en de toekomst. Voorzitter, wat gaan we op
de korte ternnijn, dus voor de komende vier jaar doen om Dordt beter te maken? Te veel
om op te noemen. Ik zal bij een aantal zaken stilstaan. We bouwen 4000 huizen,
betaalbaar voor studenten, starters, ouderen en gezinnen. We willen dat iedereen in
deze stad moet kunnen blijven wonen.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Groenewege: Ja, ik vraag me af, als de focus van het akkoord zo op huizen
bouwen ligt waarom wordt de stikstofcrisis dan niet genoemd in het akkoord, en waarom
liggen er geen oplossingen om de stikstofuitstoot van de genneente Dordrecht naar
beneden te brengen?

De heer Den Heijer: Dit heeft onze tafel wel gepasseerd. Wat je natuurlijk ziet is, wat de
burgemeester ook net aan refereerde, zijn we bijna in een soort permanente crisis zitten
met z'n alien. Ondanks de Oekrainecrisis wat ik net zeg, verenigingen zijn er net aan het
bijkomen, ondernemers bijkomen van de coronacrisis, en de stikstofcrisis is wel degelijk
jets wat een landelijk probleenn is. U refereert vaak ook aan dingen zijn groter dan alleen
Dordrecht alleen. Je ziet wel dat de stikstofcrisis precies op deze plek nog niet heel vaak
zich voor heeft gedaan, maar het is wel lets wat je natuurlijk zeker mee moet wegen in
de annbities die we hebben als stad. We gaan er tegenaan lopen dat stikstof lets is wat
je meeweegt in je ambities, maar we hebben er ook voor gekozen om Je kan heel
lang stilstaan bij allerlei vornnen van crisis. Dat hebben we aan het begin van het eerste
hoofdstuk ook gedaan, maar vervolgens willen we ook graag perspectief bieden voor wat
we dan kunnen doen om de komende vier jaar best een steentje bij te dragen.

De heer Groenewege: Voorzitter?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Groenewege: Mijn vraag was waarom dit niet in het coalitieakkoord staat. En
die vraag is nog niet beantwoord.

De heer Den Heijer: Nou goed, ik heb gezegd dat we een aantal andere vormen van
crisis, de arbeidsnnarkt en al dat soort zaken, in het akkoord hebben staan. Stikstofcrisis
staat er niet expliciet bij. Ik geef toe aan u dat is iets wat zeker nneeweegt. Maar ja, het
zal u vandaag misschien niet verrassen, maar er staan er wel heel veel meer dingen niet
in het Hoofdlijnenakkoord. Dus daar kunnen we de komende jaren mee aan de slag.
Leidend blijft...

De heer Gundogdu: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Gundogdu, bij interruptie.
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De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Even een verhelderende vraag. Die 4000
woningen, mijnheer Den Heijer, is dat inclusief dat aantal wat we nog nnoeten inlopen
van het afgelopen collegeperiode of beginnen we vanaf de dato 31 mei met die 4000?

De heer Den Heijer: Nou, wat we geconstateerd hebben, en dat heeft in heel veel
verkiezingsprogramnna's hier in de raad gestaan, is dat de afgelopen jaren te veel
woningen in het sociale segment zijn onttrokken en te weinig zijn bijgebouwd. En wat
wij zeggen hoewel wij aan de lat staan voor een gigantische ambitie omdat dat heel
lastig is met de arbeidsmarkt omstandigheden, de stijgende bouwkosten, de schaarse
grond gaan wij toch de komende jaren die dertig procent ons been bijtrekken. Dat is een
hele moeilijke sector om in te bouwen. Dat is ook de reden geweest waarom we met
onze partners met wie we dat voor mekaar willen krijgen die gesprekken gevoerd
hebben dat we inderdaad in deze periode 1200 woningen, dertig procent van de 4000
willen realiseren.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Ja toch nog even door filosoferend over dat getal van die huizen.
Het vorige college wat net afgetreden is had als stelregel wat betreft sociale
huurwoningen dat het aantal sociale huurwoningen in 2031 of 2030 gelijk moet zijn aan
het aantal sociale huurwoningen 2016. Wat ik nu zo jammer vind is dat ik nergens een
getal zie staan hoe ver we nu eigenlijk op dat traject gaan konnen. Ik bedoel, er wordt
een inhaalslag gepleegd, dat geeft u aan, geloof ik ook direct, maar hoe ver komen we
nu als we op deze manier doorgaan? Komen we dan uit in 2030 op dat aantal van 2016?
Wij zouden als partij het liefst erboven gaan zitten, maar, hoe zit het eigenlijk? Kunt u
daar iets over zeggen?

De heer Den Heijer: Voorzitter, daar wilde ik eigenlijk Ik probeer steeds een zin uit te
spreken, en dat ik zeg leidend blijft de Woonvisie. Dus bebouwen segnnenten in alle ... Of
woningen in alle segnnenten, maar je moet wel het been bijtrekken op het sociale
segment, want dat is de afgelopen jaren achtergebleven.

De heer Van Leeuwen: Toch even een vraag als het kan voorzitter? Ik ben het met u
eens dat we erg achterlopen wat betreft het bouwen van sociale huurwoningen, maar ik
begrijp van u dat we al een inhaalslag gaan plegen, maar er is niet gepland, of het
college heeft de ambitie niet om daar bovenop extra sociale huurwoningen te gebouwen,
dat begrijp ik van u?

De heer Den Heijer: Nee, dat staat ook in het akkoord, wat wij van belang vinden is dat
je niet aan potverteren doet, in de zin van met je planvoorraad. Wij willen dat de
planvoorraad hard blijft, dat we die vullen, dat we ook de komende jaren tot en met
2030, 2035, 2040 voldoende huizen bouwen zodat nnensen, de voorbeelden die ik net
heb gegeven, in de stad kunnen blijven wonen waarvan ze houden. We gaan
bijvoorbeeld ook in een harde planvoorraad opnemen dat we 1500 betaalbare
koopwoningen willen gaan bouwen in de komende jaren. En ja, als je het in dat licht ziet
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is de afgelopen weken er vanuit het rijk ook het nieuws bij u gekonnen dat alle
gemeentes de dertig procent moeten halen aan sociale huurwoningen. Dordrecht haalt
dat ruim, maar wij zeggen toch: we moeten een been bijtrekken. De afgelopen jaren
zijn er te veel woningen aan dat segment onttrokken, maar wel in de lijn met de
Woonvisie omdat we de sociaaleconomische positie van onze stad onnhoog willen
brengen.

De heer Van Leeuwen: Tenslotte, voorzitter?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Ik constateer dat u geen duidelijk antwoord geeft. U legt een
stukje techniek uit, en u legt ook nog eens uit dat het vorige college te weinig sociale
huurwoningen heeft gebouwd - wat de reden daar ook van is trouwens, wil ik even
buiten blijven - maar ik constateer dat u geen concreet antwoord geeft.

De heer Schalken-den Hartoq: Voorzitter?

De voorzitter: Gaat u het antwoord geven? Even wachten. Kunt u het antwoord nog
concretiseren of laat u het hierbij, de heer Den Heijer?

De heer Den Heijer: Nou ja, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. In de Woonvisie staan
gewoon de segmenteringen en de percentages en uiteindelijk ook de aantallen tot 2030,
ja. Daar kunt u het in teruglezen.

De voorzitter: De heer Schalken?

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter. Ook inhakend richting de heer Den Heijer
op de extra stap die bijgezet moet worden met betrekking tot de sociale huurwoningen.
Zover ons bekend is er best wel een aardige planvoorraad, maar is er bijvoorbeeld echt
een probleem met betrekking tot die onrendabele top. En als we kijken naar het
coalitieakkoord zien we daar verder niets in staan in wat het college denkt te gaan doen
om ervoor te zorgen dat inderdaad die woningcorporaties echt kunnen gaan bouwen.

De heer Den Heijer: Nou, dan had u het in een ander hoofdstuk kunnen vinden. Wat
belangrijk is is te constateren dat deze tijden heel vreennd zijn. We zitten in een crisis en
dat heeft met de arbeidsmarkt ... De bouwkosten zijn enornn. We kunnen niet net doen
alsof dat niet bestaat. Hoegenaamd is die ambitie onvernninderd hoog. En als je in
Dordrecht de onrendabele top wil afdekken en de ambitie hebt om als stad te groeien
maar ook betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen te bouwen dan is er ook nu
een beweging bij de rijksoverheid dat je ook cofinanciering naar Dordrecht kunt halen
waar je bijvoorbeeld bij projecten zoals de Spoorzone, waar je een heel groot gedeelte
betaalbare woningen kunt bouwen. Maar dat kun je als Dordrecht niet alleen doen. Dat
moet je samendoen, en dan moet je de samenwerking voor zoeken met corporaties, met
ontwikkelaars en met het rijk om die woningen uit de grond te stannpen. En ik geef toe
de ambitie is fors van 4000 woningen, maar ik denk inderdaad, u heeft gelijk, de
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planvoorraad is hard, er is een groot gedeelte hard, en nu nnoeten we dat oak gaan
doen.

De heer Van der Spoel: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mijnheer Schalken had het woord. Gaat u verder.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, ik nnis eigenlijk het antwoord op de vraag op wat
vanuit de kant van de VVD wordt aangegeven om oak echt te gaan kijken hoe men
ervoor gaat zorgen dat die corporaties kunnen bouwen, want dat zit oak vast op die
bouwkosten. Ze hebben voorraad, maar ze kunnen die onrendabele top niet afdekken.
Als ik terugga naar ons eigen verkiezingsprogramma hebben wij daar een voorstel voor
staan, maar ik zie daarover in het coalitieakkoord niks terug.

De heer Den Heijer: Ja, volgens mij herhaalde u uw vraag daarvoor, en is het nogmaals
van belang dat je oak samen die handschoen oppakt. Ik herhaal mezelf als ik zeg dat we
niet voor niets met de corporaties aan tafel hebben gezeten am oak daar tegen het licht
te werpen: jongens, is dit haalbaar? En we hebben vanuit die partners te horen
gekregen: het is een strakke, het is een hoge ambitie maar wij kunnen dit sannen met u
en de ontwikkelaars tot stand brengen. En voor die ambitie gaan wij.

De voorzitter: Dank. De heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik ga het straks in mijn woordvoering
hebben vooral over betrouwbaarheid. Dit college heeft opgeschreven dat zij haar
betrouwbaarheid toont door geen verkeerde verwachtingen te wekken en geen zaken
toe te zeggen die ze niet waar kunnen maken. En dat lees ik dan, en dan de ambities
vind ik ontzettend mooi van 10.000 woningen voor 2030, 4000 in deze periode waarvan
1200 sociale huurwoningen. En dan staat er oak: de schop moet in de grand. En dat kan
volgens dit college, want op verschillende plekken in de stad ligt beschikbare grand klaar
voor het bouwen van deze woningen. Wij hebben in 2018 oak geroepen dat we zoveel
duizend woningen gingen bouwen. Ik ben best wel veel teleurgestelde Dordtenaren
tegengekomen: ja, ze riepen het wel, maar het gebeurt niet. En als wij nu gaan zeggen,
althans het college gaat roepen wij gaan die 4000 woningen bouwen deze periode, dan
denk ik dat het heel verstandig is am daar in die Dordtenaren nnee te nemen. Dus ik
vraag mu j af eigenlijk of het niet gewoon veel beter is am een soort van een website te
starten of een ander plekje waar Dordtenaren gewoon kunnen zien hoeveel woningen
zijn er nu gebouwd, en dat we dat vier jaar lang bijhouden? Wat vindt u van dat idee,
want ik maak me er nogal zorgen am dat we weer nnensen gaan verliezen omdat ze het
een beetje zat zijn.

De heer Den Heijer: Ik vind dat best een aantrekkelijk idee am dat op die nnanier te
doen. Er zijn oak andere steden waar dat oak gebeurt, waar je dat dus inderdaad
kunnen volgen. Er is oak een voorstel in deze raad geweest am bijvoorbeeld nieuwe
bouwprojecten via Virtual Reality beter zichtbaar te maken, mensen oak veel beter zien
wat er nu gaat gebeuren, wat er nu uiteindelijk die bouwput gaat ontstaan en je het
inderdaad zichtbaar gemaakt wat je bouwambitie is en wat je daarop realiseert. Dat lijkt
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me hartstikke goed. En ik denk dat we ook met elkaar hier in de raad hebben we een
paar ijkmomenten waarop we ook die bouwambitie kunnen evalueren van gaat dit nu de
goede kant op en wordt er gerealiseerd, want ik ben me er zeer van bewust dat wij dit
nieuwe college op pad sturen met een stevige ambitie.

De voorzitter: Dank. Mijnheer Safranti, en dan wou ik eigenlijk vragen of de heer Den
Heijer zijn betoog afrondt en dan kijken we daarna of er nog vragen resteren. Mijnheer
Safranti, gaat uw gang.

De heer Safranti: Ik sluit me trouwens aan bij de woordvoering van PvdA en PVV. Alleen
het zichtbaar nnaken, daar bent u het mee eens, zegt u. Maar op de vraag van nnijnheer
Van Leeuwen gaf u geen antwoord, dus u weet niet eens waar we nu zitten en u wil het
al zichtbaar maken. Dat is voor mij even nu onduidelijk.

De heer Den Heijer: Nee kijk. Ja maar nu gaan we heel erg de techniek in, voorzitter.
Excuus daarvoor. le hebt een RIGO-onderzoek, een behoefteonderzoek: wat is er nodig
voor dit gebied? Daarin staat ook opgenonnen wat is de huidige woonsituatie, wat is
bijvoorbeeld de vitaliteit van onze woningen, waar moeten we misschien
herstructureren, waar moeten woningen bij, voor welke groepen willen we bouwen?
Want dat wil ik benadrukken. Focus niet alleen op getallen en op segmenten, maar kijk
vooral: voor wie wil je bouwen? Dus wil je dat inderdaad voor die startende agent, voor
de startende verpleegkundige, de schilder die in onze stad moet kunnen wonen, de
kleine Mkb'er die hier moet blijven wonen. En als je vanuit die RIGO-onderzoeken Dat
dient als basis van onze Woonvisie. In onze Woonvisie staat geformuleerd hoeveel
woningen in welke segmenten we willen bouwen. Geconstateerd is dat we achter zijn
gebleven in de sociale sector. Daar trekken we het been voorbij, dat is dertig procent
van de 4000. In totaliteit gaan we in deze periode 4000 woningen realiseren, en we
willen voor de toekomst 1500 betaalbare koopwoningen vastleggen. Dat is het.

De voorzitter: Dank. Een hele korte vraag van nnevrouw Stolk, en dan gaan we echt de
heer Den Heijer zijn verhaal laten afma ken. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik word altijd een beetje kriegelig als er dan gezegd wordt ja,
we bouwen voor de verpleegkundigen en voor de politieagent. Maar we hebben hier
15.000 woningzoekenden. Hoe kijkt u daar dan tegenaan, waar gaan we die dan
huisvesten?

De heer Den Heijer: Ja, nu hoor ik in deze raad twee geluiden eigenlijk. De een zegt:
4000 is toch veel te hoog. Het liefst zouden we 15.000 huizen willen bouwen. Ja,
volgens mu j hou je hier elkaar vast op het punt dat we huizen moeten bouwen. Dat
inderdaad, nnisschien staat het fors geformuleerd dat die schop de grond in moet. En ik
moet eerlijk bekennen, mevrouw Stolk, ik heb ook binnen mijn eigen vriendengroep en
mijn eigen familie spreek ik echt mensen die quotes van: ik ben echt bang dat ik op mijn
35e op zolder blijven wonen bij mijn nnoeder. Ja, dat is gewoon echt zo. En volgens muj
moeten we onze kop op dat punt niet in het zand steken, en daarom ook annbities
formuleren als focuspunt. Als je nog niet eens dat plafond wil raken, als we te lief zijn
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naar elkaar dan gaat het ook echt niet lukken. En dat zou ik met man en nnacht willen
voorkomen.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Den Heiler: Voorzitter, wij ma ken onze stad ook nnooier. We toveren Dordt om
van grijs naar groen. We gaan straten steviger vergroenen en aan de slag met een
stadsstrand aan het Wantij. De hondenbelasting wordt deze periode volledig afgeschaft.
Ook stellen we iets wat breed gedeeld wordt binnen deze raad, meer geld beschikbaar
voor sport zodat Dordtenaar meer kunnen bewegen en sporten. Voorzitter, we doen er
een schep bovenop om Dordt veiliger te houden en overlast de kop in te drukken. Er
komt extra geld voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken met waar nodig
veiligheidscamera's en een stevige aanpak van afvaldunnpers. Ook continueren we het
IHP en de inzet van preventief fouilleren. We verhogen het aantal handhavers en
vergroten hun inzet en aanspreekbaarheid in alle wijken. De aanpak om in de top vijf
MKB-vriendelijkste genneente te komen zetten we door, en met een nieuw horecabeleid
en meer nachtleven, aanlegsteigers en waterterrassen gaat onze stad bruisen. En
voorzitter, laat ik hier in alle openheid benoennen, de fractie van de Verenigde Senioren
Partij herkent zich totaal niet in een van de passages van de informateur. Dat vind ik
vervelend, en tegelijkertijd wil ik ook de hoop uitspreken dat dit onze samenwerking niet
zal beinvloeden. Onze deur staat in ieder geval altijd naar u open. Het is namelijk niet
alleen de noodzaak, maar er is ook ruinnte om met elkaar samen te werken. Dit
Hoofdlijnenakkoord heeft in vergelijking tot het vorige akkoord namelijk een flink jasje
uitgedaan. Het is in de helft van de pagina's korter. Tot slot, de raad is het hoogste
orgaan van deze stad. Het college gaat over de uitvoering. Vertrouwen en een goede
rolonnvatting zullen als basis dienen voor het succes. Onze fractie gaat dit college scherp
volgen op de vereiste open houding naar de raad en de voortgang in het realiseren van
onze gezamenlijke ambities. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het is nu tijd om
die waar te gaan maken. Dank, voorzitter.

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk even rond of er nog vragen resteren in de richting
van de heer Den Heijer. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar GroenLinks, en dan
geef ik graag het woord aan de heer Burakcin.

De heer Burakcin: Voorzitter, geachte leden van de raad, beste kijkers thuis en op de
publieke tribune, en uiteraard het kersverse college. Na ruim 20 jaar oppositie gaat
GroenLinks Dordrecht met veel trots verantwoordelijkheid nennen om onze prachtige
stad nnee te besturen. Samen met de VVD, CU/SGP en het CDA presenteren wij met
trots het politiek akkoord wat antwoord en richting geeft aan de fundannentele
problemen die zich binnen onze stad voordienen. Ik wil beginnen met een woord van
dank aan de informateurs en de ambtelijke ondersteuning voor de begeleiding in het
intensieve proces naar het politiek akkoord toe. Natuurlijk, ook veel dank aan de andere
onderhandelaars voor de intensieve en prettige sannenwerking en de raadsfracties die
ons van input hebben voorzien. Voorzitter, onze stad staat net als vele andere steden in
ons land voor enornne uitdagingen op onder andere het gebied van klimaat, woningbouw
en bestaanszekerheid. Vanuit verschillende uitgangspunten hebben wij constructief met
elkaar overlegd om tot een gedeeld akkoord op hoofdlijnen te konnen, en daarbij hebben
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we dankbaar gebruik gemaakt van input die andere raadsfracties ons hebben
meegegeven. Voorzitter, vanuit GroenLinks zet ik graag enkele onderwerpen uit het
akkoord in het licht die voor ons nneer dan belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld een groen
Dordrecht. De aanpak van de klinnaatcrisis is een van de grootste opgaven voor de
konnende tijd. Het effect hiervan op onze toekomst is enorm. Daarom zetten we in op
energiebesparing door onder andere huizen te isoleren en het opwekken van
alternatieve duurzame energie als wind en zon, zodat we in 2040 klinnaatneutraal
kunnen zijn. Voorzitter, een ambitie die broodnodig is omdat we onze stad

De heer Schalken-den Hartoq: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, dank u wel. Een vraag aan de heer Burakcin. De
opgave, de energietransitie waarbij dus wind en zon worden genoennd. Kortgeleden is de
realisatie van een windturbine eigenlijk stopgezet. Ziet u als nieuwe coalitiepartij
nnogelijkheden voor meer windenergie op ons eiland?

De heer Burakcin: Nou ja, voorzitter. Dank voor deze vraag. Ja, de vorige windmolen is
inderdaad vanwege een procedurele fout, of in ieder geval ruis wat er is ingekomen, niet
doorgegaan, dus wat ons betreft moet hier gewoon zeker gekeken worden of er ergens
in ons eiland nog een windnnolen kan komen. Dus daar moet wel een nnogelijkheid in
zijn, ja.

De heer Safranti: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Ik weet niet of mijnheer Burakcin straks nog terugkomt op in zijn
verhaal over armoede, maar ik hoor dus ook met zijn voorganger over diverse vorm van
crisis. Wij hebben het over oorlog, allerlei vormen van crisis. Mijnheer Burakcin noemde
dat ook. Hij begon zijn verhaal met een fundannentele richting, maar ik hoor dus naar
aanleiding van at die crisisperiodes helennaal niks over arnnoedebeleid. Dus ik weet niet
of mijnheer Burakcin daar nog op terugkomt?

De heer Burakcin: Jazeker, voorzitter. Dat is een van onze speerpunten geweest ook
vanuit de afgelopen periode, dus daar kom ik zeker zo meteen op terug in mijn
woordvoering.

De heer Gundogdu: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Giindogdu.

De heer aindogdu: Even een vraagje over energieneutraal 2040, een heel mooi en
nobel streven. Wanneer kunnen wij als raad een concreet voorstel vanuit het college
verwachten over dit onderwerp? Want mijn idee is dat dit natuurlijk 10 jaar vooruit
wordt geschoven. En dat is heel mooi, maar dat betekent nogal wat voor onze stad, dus
concreet
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De voorzitter: Is dat een vraag aan de heer Burakcin?

De heer Gundogdu: Ook, ja, en aan het college.

De voorzitter: Oke.

De heer Burakcin: Nou ja, voorzitter, het eerlijk antwoord is dat ik gewoon niet weet
wanneer. Ik bedoel wat mij betreft Kijk, we hebben een flinke ambitie dat we in 2040
klimaatneutraal willen zijn, dus er is wel enige versnelling nodig. Dus wat mij betreft is
er zeker haast geboden dat we daar richting de raad met een bepaald voorstel komen
zodat we inderdaad met de raad daar invulling aan kunnen geven.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, de vraag was eigenlijk aan het college en ik denk dat dat voor heel
veel haakjes in het coalitieakkoord geldt dat daar concrete voorstellen uit voortvloeien.
Ik denk dat het goed is als het college zich even nnag settelen, dat er dan ook veel
sneller duidelijk wordt wanneer wat precies richting de raad zal konnen, want deze vraag
kunt u eigenlijk over tal van onderwerpen stellen. Overigens een terechte vraag. De
heer Schalken, geloof ik? Gaat uw gang.

De heer Schalken-den Hartoq: Ja, voorzitter dank u wel. In aanvulling op de vraag van
de heer Gundogdu. Waar denkt GroenLinks aan waar de investeringen vandaan worden
gehaald om die klimaat neutrale stad van 2050 met 2040 naar voren te halen?

De heer Burakcin: Nou ja, voorzitter, goed. Vanuit verschillende partijen zijn daar dus
gelden voor gereserveerd, en dat krijgt u dus ook te zien bij aanvang van de
begrotingsbehandeling. Dus er is in ieder geval extra geld geinvesteerd, maar daarnaast
hebben we natuurlijk ook heel veel andere zaken die we dus kunnen gebruiken. We
hebben natuurlijk een goed werkende warmtenet waar we dus veel nneer huizen van het
gas af kunnen halen. Nou, er zijn nog heel veel daken die we vol kunnen zetten met
zonnepanelen, maar als het gaat echt om het geld, waar u om vraagt, tijdens de
begroting krijgt u inzage in het bedrag hoeveel er wordt uitgetrokken daarvoor. Maar er
is in ieder geval extra geld gereserveerd.

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter, kort nog een aanvulling. Het gaat er wat
onze fractie niet zozeer om van dat er wat geld komt, maar van welke kant denkt
GroenLinks dat het geld komt? Komt dat uit de lastenverhogingen, of ziet u in dat er
vanuit Europa ineens een schip met geld komt? Wij zijn heel erg benieuwd.

De heer Burakcin: la voorzitter, laat ik vaststellen. Kijk, om te beginnen met het laatste.
Het is inderdaad heel belangrijk dat we flink gaan lobbyen. Niet alleen bij het rijk maar
ook binnen in Europa, want kennelijk is daar inderdaad nog heel veel te halen wat nog
niet benut is, dus dat lijkt me in ieder geval als eerste stap dat het heel belangrijk is.
Maar daarnaast is het ook zo dat we dus ook nog geld gereserveerd hebben
bijvoorbeeld, er is nog geld binnen agenda 2030 wat we daarvoor besteden. En goed,
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we hadden gezegd er is nog extra geld bijgelegd door bepaalde partijen die dus
daarnaast komen.

De heer Schalken-den Hartoo: Als laatst. Is het vanuit GroenLinks in ieder geval niet de
bedoeling om die investeringen nnogelijk te maken door de lasten richting de burgers en
de ondernenners te verzwaren?

De heer Burakgin: Nee, voorzitter, zoals u in het coalitieakkoord hebt kunnen lezen gaan
we die lasten inderdaad niet verhogen. De ozb en dat soort zaken worden dus niet
verhoogd, dus daar hebben we dus niet voor gekozen. Tenminste, voorzitter laat ik het
zo stellen, dit jaar niet. En er wordt natuurlijk elk jaar bekeken hoe we ervoor staan en
aan de hand daarvan wordt er een beslissing genonnen.

De heer Schalken-den Hartog: Dat is mooi, dank u wet.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Burakgin: Voorzitter, eens kijken. Ik weet even niet nneer waar ik precies ben
gebleven, maar in ieder geval is het een ambitie die broodnodig is om in 2040
klinnaatneutraal te zijn, onndat we onze stad ook in de toekomst leefbaar willen houden
en de problemen niet willen doorschuiven naar de volgende generaties. Voorzitter, daar
hoort bij dat we als gemeente naast onze inwoners ook het bedrijfsleven stimuleren
faciliteren en nnogelijk ondersteunen om mee te gaan in hun ontwikkeling naar een
toekomstbestendige en duurzamere economie. Voorzitter, ons volgende punt gaat over
sterk Dordrecht. Nou, er is net een heel debat geweest over wonen. Het tekort aan
sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is in Dordrecht een probleem zoals
we dat zojuist hebben Tenminste met nnijnheer Den Heijer is besproken. Ja, de
komende periode ligt dus daarom ook de focus op het realiseren van betaalbare
woningen. Van de 4000 woningen die deze periode gebouwd gaan worden, 1500
betaalbare koopwoningen en dertig procent sociale huurwoningen gerealiseerd.

De heer Pontier: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, als we het hebben over sociale huurwoningen dan valt heel veel
onder. Een woning met een huur van 750 euro is ook nog een sociale huurwoning. Is er
gesproken in de fornnatie of zijn er gedachten over hoeveel echt betaalbaar gaan
worden? En dan moet je denken aan 650 euro voor een gezin of 450 euro voor een
starter op de woningnnarkt. Is daar over gesproken of kunnen het straks in principe
allemaal woningen van 750 euro worden?

De heer Burakgin: Ja voorzitter, wat ik daarover kan zeggen is dat de wethouder Wonen
heel intensief gaat samenwerken met de woningbouwverenigingen, en er wordt in ieder
geval gedifferentieerd gebouwd, laten we dat vooropstellen. Dus er wordt in ieder geval
bekeken wat de hoogte wordt, welke klasse er gebouwd gaat worden. Maar daar krijgen
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wij in ieder geval nog een voorstel van. En daar kan de raad, u, iets van vinden of wij
kunnen er wat van vinden.

De heer Portier: Voorzitter, betekent dat dat er een voorstel komt met cijfers of in ieder
geval percentages van hoeveel in welke prijsklasse gebouwd gaan warden, of nnoeten
we afwachten wat daaruit gaat komen?

De heer Burakgin: Ja, voorzitter. Nee, ik heb daar geen zicht op exact welke aantallen er
gaan komen. Maar goed, daar krijgt u een voorstel van, en daar kunnen we iets van
vinden. Voorzitter, bestaanszekerheid en gelijke kansen voor al onze inwoners. De
ophogende inflatie, stijgende voedsel- en energieprijzen hebben de bestaanszekerheid
van een groat deel van onze inwoners onder druk gezet. De groep inwoners die als
gevolg hiervan ondersteuning nodig heeft is gegroeid en groeit helaas nog steeds. We
hebben daarom voor de komende periode extra middelen gereserveerd am meer
mensen te bereiken die ondersteuning nodig hebben. Voorzitter, waar we oak trots op
zijn is dat de komende periode extra aandacht is voor diversiteit en inclusie. We streven
naar een inclusieve stad waarin iedereen zichzelf kan zijn

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter? Even kort een opmerking, eigenlijk geen
interruptie, en ik gun de heer Burakgin alle tijd van de wereld, maar de tijd loopt niet
verder.

De voorzitter: Dat is meer een procesopmerking. Er zijn allerlei technische
onvolkonnenheden vandaag. We gaan er gewoon zo goed mogelijk mee am, en ik heb
het gevoel dat de heer Burakgin oak al bijna klaar is.

De heer Burakgin: Bijna. Maar wees gerust, ik zat ongeveer op vijf minuten, dus volgens
mij ga ik geen tien nninuten hier praten.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Burakgin: Oke, even kijken waar ik precies was. Nou, we hebben extra middelen
dus gereserveerd am meer mensen te bereiken die ondersteuning nodig hebben. Ja,
waar we dus oak de konnende periode aan gaan werken is...

De heer Van Leeuwen: Voorzitter? Sorry, nog even een vraagje. In dit kader dan over
mensen die ondersteuning nodig hebben, er zijn heel veel mensen van 65 jaar en ouder
die nnaken gebruik van de regeling of kunnen nog gebruik maken van de regeling voor
gratis openbaar vervoer. Nu lees ik in de stukken dat u, of tenminste het college, die
regeling wil afschaffen en dat er een alternatieve regeling moet komen. Kunt u er jets
over vertellen, want ik denk dat heel veel 65+'ers gaan schrikken van uw voornemen
am gratis openbaar vervoer af te schaffen, dus wat is een alternatieve regeling? Kunt u
er iets over vertellen?

De heer Burakgin: Ja voorzitter, wat ik daarover kan zeggen is dat dit jaar de huidige
regeling gaat beeindigen, en we hebben het daar inderdaad over gehad, en wij zijn van
nnening dat het nnobiliteitsvraagstuk meer is dan alleen voor 65+. Dus er komt een
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nieuw voorstel om te kijken of we nneerdere groepen die dat nodig hebben kunnen
bedienen. Dus er komt een ander voorstel, en hoe dat precies uit gaat zien, ja, dat kan
ik hier nog niet zeggen.

De heer Van Leeuwen: Nee, maar even tenslotte op dit punt. Dat betekent dus wel dat
heel veel 65+'ers, tennninste dat vraag ik eigenlijk aan u - wat is uw inschatting - niet
meer kunnen profiteren van gratis openbaar vervoer? Klopt dat, of is dat een idee wat ik
heb wat niet klopt?

De heer Burakgin: Nee, voorzitter. Kijk, wat ik zojuist ook vertelde er wordt dus breder
gekeken. Dus het is niet zo dat dat bijvoorbeeld nneteen voor nnensen van 65+ gaat
stoppen. Er wordt dus breder kijken, dus hoe kunnen we dus meer groepen bedienen
dan alleen 65+?

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, een korte aanvulling daarop, want u maakt
me wel nieuwsgierig, heer Burakgin. Is het waarschijnlijk dan zo dat naast de 65+'ers
ook heel veel andere doelgroepen mensen dadelijk gebruik kunnen gaan maken van
gratis openbaar vervoer, want dan heeft u ons waarschijnlijk wel aan uw zijde.

De heer Safranti: Voorzitter, ter aanvulling.

De voorzitter: Nou, dat was een vraag en kijken of er een antwoord is.

De heer Burakgin: Nou, voorzitter nognnaals. Kijk, er komt een voorstel. Er komt een
voorstel en dan kunnen we als raad daar iets van vinden, dus ik ga nu niet vooruitlopen
op wat er de extra invulling gaat worden, maar daar krijgen we nog een voorstel van.

De voorzitter: Mijnheer Safranti, of is uw vraag hiermee ook beantwoord?

De heer Safranti: Nou ja eigenlijk wel, want wij wilden de kinderen tot en met 12 jaar
ook meenennen in dit verhaal, dus vandaar. Maar ik snap het, er komt een voorstel.

De voorzitter: Ik snap het. Er komt een voorstel en dat geldt natuurlijk voor veel
punten. Het is een akkoord op hoofdlijnen, dus wat dat betreft moet er nog veel
uitgewerkt worden. Mijnheer Burakgin?

De heer Burakgin: Ja voorzitter. Goed, om onze inzet op een inclusieve stad te
verstevigen zal er worden gewerkt aan een overkoepelende visie op diversiteit en
inclusie waar verschillende thema's zoals discriminatie, de Regenboogagenda en de
toegankelijkheid van de stad onderdeel van zullen zijn. Voorzitter, tot slot. We kunnen
de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen niet onbenoemd laten. We zien het
herstellen van vertrouwen en betrokkenheid van inwoners bij de politiek als een
gezamenlijke opdracht van het college en de raad. De aanbevelingen van de Nationale
ombudsman zoals een verschuiving eerder werken vanuit de systeemwereld naar de
leefwereld nennen we ter harte en gaan we mee aan de slag. Voorzitter, tot slot. Voor de
invulling en realiseren van het akkoord hebben we burgers, organisaties en u als andere
partij nodig. Niet alleen voor het draagvlak, maar ook vanwege de ideeen, inzichten en
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inzet. Voorzitter, daarom rond ik af met de uitnodiging naar alle fracties in deze raad am
samen met ons te bouwen aan een sterk en groen Dordrecht. Ik wens het college veel
succes met de opdracht die zij met dit akkoord nneekrijgt. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank.

De heer Safranti: Voorzitter?

De heer Groenewege: Voorzitter?

De voorzitter: Ik zie nog een paar vragen. Mijnheer Safranti als eerste. Gaat uw gang.

De heer Safranti: Ja, ik wil niet flauw doen hoor, maar mijnheer Burakgin die gaf net aan
dat hij terug zou komen op mijn vraag over armoedebeleid, maar ik heb hem eigenlijk
buiten een regel helemaal niets over horen zeggen.

De voorzitter: Hij is er op hoofdlijnen op terug gekomen.

De heer Burakgin: Ja, voorzitter voor de helderheid. We hebben dus extra middelen
gereserveerd als het gaat am armoede, dus die middelen warden ingezet. En hoe de
extra invulling daarvan gaat warden, ook daar krijgen we een voorstel van. Het gaat
met name am die minimaregelingen waar het over gaat, dus we kunnen aan allerlei
knoppen gaan draaien, maar daar wordt de raad dus in meegenomen. Dus we gaan er
later nog met z'n allen iets van vinden, van het voorstel, dat komen gaat.

De voorzitter: Ja, en voor alle duidelijkheid, dat is dus aanvullend op het huidige
pakket?

De heer Burakgin: Klopt.

De voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Groenewege, Partij voor de Dieren. Gaat
uw gang.

De heer Groenewege: Twee vragen. Ik heb het betoog van GroenLinks met geduld
aangehoord, maar ik heb hem over twee onderwerpen niet gehoord waar ik wel
benieuwd naar ben. En het eerste is milieu, schone lucht, schoon water, schone bodem.
Dat staat wel in het coalitieakkoord. Er staat: schone lucht, fris water en een goede
bodemkwaliteit zijn stuk voor stuk van levensbelang. Maar er staat vervolgens niet hoe
we dat gaan bereiken, op een milieuzone in het centrum na. In het
verkiezingsprogrannma van GroenLinks stand bijvoorbeeld het een en ander over
Chemours aanpakken, bodemvervuiling saneren, hout stook aan banden leggen. Kan
GroenLinks uitleggen waarom dat niet in het akkoord is beland? Is daar wel over
gesproken?

De heer Burakgin: Nou ja voorzitter, wat ik daarover kan zeggen is ... Kijk, in de vorige
periode zijn natuurlijk al diverse beleidsstukken aangenonnen. Zoals bijvoorbeeld
Groenblauwe Stad waarin dat soort zaken ook vastgelegd staan. We hebben het er wel
degelijk over gehad, maar we hebben natuurlijk nu ook een specifieke wethouder
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Duurzaamheid. We hebben natuurlijk een flinke ambitie als het gaat onn 2040
klimaatneutraal te zijn, dus er zal de komende tijd echt wel de focus liggen hoe we
ervoor kunnen zorgen om ons doel te bereiken. Dus ook daar krijgen we voorstellen van
de wethouder waarop we kunnen inschieten zal ik maar zeggen.

De heer Groenewege: Voorzitter, duurzaamheid en milieu zijn twee verschillende
dingen. CO2-uitstoot en uitstoot van PFAS en stikstofuitstoot en vervuiling van de lucht
zijn twee verschillende dingen. En over de CO2-uitstoot zijn inderdaad doelstellingen
opgenomen in het coalitieakkoord, maar over die andere uitstoot lees ik dus helennaal
niets. Maar kan ik er dan van uitgaan dat daar wel voorstellen over komen vanuit het
college? Zegt u dat toe nu of kondigt u dat aan?

De heer Burakgin: Ja voorzitter, ik ben het college niet, maar goed. We hebben een
wethouder Duurzaamheid, en die zal er denk ik zeker op terugkonnen, op uw vraag.

De heer Groenewege: Ik nnag het hopen. Dan had ik een tweede onderwerp. En wat ik
wel in het akkoord had verwacht, dierenwelzijn. In mijn brief aan de fornnateurs heb ik
het gehad over dierenwelzijn en biodiversiteit als twee ondergesneeuwde thenna's. Het
woord biodiversiteit komt daarin terug, dus wat dat betreft mag ik niet klagen, maar het
woord dierenwelzijn komt er niet in terug. Sterker nog, er staat helemaal niks over
dieren behalve dat ongedierte bestreden moet worden waar het op afval aankomt. Heeft
GroenLinks zich ingezet voor het opnemen van dierenwelzijn in het coalitieakkoord? Is
het GroenLinks net zo teleurgesteld als ik dat het er niet in staat? Ik hoor het graag.

De voorzitter: Staat overigens wel in de beoogde portefeuille van...

De heer Burakgin: Precies, dat wilde ik inderdaad zeggen. We hebben een wethouder
dierenwelzijn, dus ik kan me niet voorstellen dat daar de komende periode weinig
aandacht aan besteed zal worden. Dus ik denk dat u goed bediend zal worden.

De voorzitter: Oke, andere vragen nog in de richting van de heer Burakgin? Ja, gaat uw
gang de heer Portier.

De heer Portier: Ik heb de heer Burakgin diverse malen horen zeggen dat er ergens
middelen voor gereserveerd zijn, onder andere voor het armoedebeleid. Ik zie dat in de
financiele paragrafen niet terug. Is er naast het coalitieakkoord nog een ander akkoord
wat we nog niet gezien hebben of reserveringen of middelen, of gelden? Zijn daar
afspraken over gemaakt?

De heer Burakgin: Ja, voorzitter niet dat ik weet. Maar wat ik wel weet is dat dat hier
teruggekomen wordt tijdens de begrotingsbehandeling.

De heer Portier: Voorzitter, u zegt dat u het niet weet, maar u zegt wel dat er middelen
zijn gereserveerd. Dat is toch een beetje met elkaar in strijd?
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De heer Burakcin: Nee voorzitter, dat staat misschien niet letterlijk nu in het akkoord,
maar daar wordt dus op teruggekonnen, dat is de behandeling van de begroting. Dat is
wat ik zeg.

De heer Portier: En dus nog geen middelen gereserveerd. Dank u wel.

De voorzitter: Waarvan akte. Dank. Dan gaan we naar de volgende, dat is Beter Voor
Dordt, dus geef ik graag het woord aan de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter, dank u wel. Ik blijf even zitten, want ik heb
watt rugklachten gehad, en ik weet niet...

De voorzitter: Helemaal prima.

De heer Schalken-den Hartog: Hoe lang ik de tijd krijgt. Ja voorzitter, allereerst vanuit
Beter voor Dordt mooi dat nu uiteindelijk de raad en de stad deelgenoot zijn gemaakt
van wat er de afgelopen maanden achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.
Allereerst een aantal algemene opmerkingen. Beter voor Dordt ziet het nog steeds als
een gemiste kans dat niet aan de voorkant er recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag
en de lokale partijen gelijk buitenspel zijn gezet. Onze constatering is verder dat het
politieke akkoord bijna niet duidelijk maakt over de koers voor de komende jaren, terwijI
we juist zo hard houvast en focus nodig hebben in deze onzekere tijd. Kijkend naar de
focuspunten zijn die erg algenneen. In die zin dus ook wel bijzonder dat er zoveel weken
nodig zijn geweest om tot dit politieke akkoord te komen. Hopelijk is dit geen voorbode
van de daadkracht en de slagvaardigheid van het nieuwe college.

De heer Struijk: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Struijk.

De heer Struijk: De heer Schalken die heeft het over dat het zo lang geduurd heeft.
Volgens mu j zijn we een week sneller dan vier jaar geleden toen Beter Voor Dordt
deelnam aan de formatie.

De heer Schalken-den Hartoq: Maar voorzitter, dank u wel. Als ik daarop nnag reageren?
Als ik dan kijk naar het akkoord op zich en de hoofdlijnen dan moet ik u toch zeggen dat
het ons eigenlijk wel verbaast dat daar zo lang voor nodig is geweest. Ja, voorzitter. Ik
ga verder. Het felt verder ook dat de bennensing ging voor de inhoud is gegaan is wat
ons betreft op zijn minst bijzonder. De oproep vanuit de coalitiepartijen aan de raad,
burgers, organisaties uit de stad was om op eigen initiatief input te leveren terwijI
diezelfde raad en de organisaties uit de stad op geen enkele wijze voelbaar en zichtbaar
zijn meegenomen in het proces. Het voelde wat ons betreft als een ongennakkelijke
vorm van eenrichtingsverkeer. Beter Voor Dordt sprak niet voor filets eerder over de
gesloten oester. Een oester die nu bij het openen ook wat ons betreft nog geen parel
zichtbaar geeft.

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Van Vugt.
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Mevrouw Van Vugt-Roose: Mag ik de heer Schalken vragen wat de uitkomsten zijn van
het oppositieoverleg wat gevoerd is in de afgelopen weken, de inhoud en proces en
nieuwe uitkomsten? Kunt u daar openheid over geven?

De heer Schalken-den Hartog: U bedoelt de uitkomsten van oppositieoverleg? Wij zijn
als beoogd oppositiepartij zijn we niet bezig geweest met het schrijven van een nieuw
coalitieakkoord wat we aan de stad zouden presenteren.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nee, dus dan rest de vraag waar u het over gehad heeft?

De heer Schalken-den Hartog: Waar we het over gehad hebben? Nou, we hebben met
diverse partijen gesproken, inderdaad ook met de oppositiepartijen, nnaar wat ons
betreft was vooral de vraag: zijn jullie ook nog niet betrokken, of zijn jullie ook nog niet
gevraagd om met de input die je wellicht had geleverd daar een nadere bijdrage aan te
leveren?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Oke. Ik ben blij met dit antwoord want dat komt nog wel
goed.

De heer Schalken-den Hartog: Dank u wel, voorzitter. Wanneer Beter Voor Dordt de
focuspunten inhoudelijke langsloopt worden we vooral ongerust over wat we kunnen
gaan verwachten. Ook in de financiele zin, omdat we wat dat betreft nog weinig koers
herkennen als we het hebben over de focuspunten, en allereerst de meer betaalbare
woningen. Als Beter Voor Dordt zijn we daarbij ook enigszins verbaasd over de draai van
een aantal partijen. Want natuurlijk werd door sommige partijen, de beoogde
coalitiepartijen, geroepen dat er meer sociale huurwoningen gebouwd nnoesten worden,
maar steevast was het verhaal dat het goedkopere segment al overheerste. Kijk
bijvoorbeeld terug naar de discussie die we gevoerd hebben over de toevoeging van
goedkope woningen bij Amstelwijck. Daar was volgens een aantal partijen eigenlijk al
geen ruimte meer voor. Maar goed. Er wordt aangegeven dat onze inbreng ook zal
worden gevraagd met betrekking tot wat wij belangrijk vinden voor de stad. En
deelplannen van bijvoorbeeld de Stadswerven en Amstelwijck zijn nog niet begonnen.
Wellicht, en wat Beter Voor Dordt betreft, zou daar alsnog misschien dertig procent
sociaal aan toegevoegd kunnen worden. Voorzitter, er is gelukkig de afgelopen periode
al veel in gang gezet om snel meer woningen te gaan realiseren. Al lezen we nog geen
enkele echte oplossing voor het sneller realiseren van die broodnodige sociale
huurwoningen. Hoe gaat het nieuwe college om met die onrendabele top van die sociale
huurwoningen? Ik gaf net in een interruptie daar ook al wat over aan. Want volgens muj
en volgens Beter Voor Dordt zijn er al voldoende plannen op de plank die snel
uitgevoerd kunnen worden. En voorzitter, en wat wordt de aankoopprijs voor de in de
ogen van de nieuwe coalitie betaalde koopwoningen? We zijn daar erg benieuwd naar.

De heer Struijk: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Struijk.
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De heer Struijk: Ja, een mooie voorzet van de heer Schalken. Ik ben heel benieuwd naar
die plannen die op de plank liggen, want als u ons kan helpen, heel graag.

De heer Schalken-den Hartog: Nou, voorzitter zover ons bekend is de raad de afgelopen
periode ook nneegenomen in de planvoorraad die er zou zijn en liggen er op diverse
gebieden plannen klaar die tot uitvoering kunnen worden gebracht. En met wat wij ook
weten kan bijvoorbeeld ook de bouw van sociale huurwoningen ook rondom bijvoorbeeld
de Colijnstraat naar voren worden gehaald, en is het vooral vaak het lastige probleem
dat die onrendabele top niet gefinancierd kan worden, dus we hopen ook echt dat het
college straks met plannen komt om dat obstakel weg te nemen. Voorzitter ik wil met
betrekking tot wonen nog een punt noemen, en dat is het feit dat we eigenlijk niets
lezen over de inzet van meer tijdelijke flex woningen om de druk van de ketel te halen
op die sociale woningnnarkt. We hebben veel statushouders die we moeten huisvesten
en ook voor jongeren en starters kan het een mooie eerste stap zijn om daarna door te
stromen. Bijzonder dat in die afgelopen twee maanden daar nog niets concreet over
gemeld kan worden. Voorzitter, verder zijn we blij te lezen dat voor nu het open
polderlandschap behouden blijft zoals het er staat. En wij kijken daarom ook uit naar de
reactie van het nieuwe college of zij dit ook open polderlandschap ook een beschernnde
status willen gaan geven. Ik ga naar het volgende puntje en dat is de gezonde en
groene leefomgeving en die duurzame en groene stad. Die ambitie om al in 2040
klimaatneutraal te zijn is prachtig, maar ook hier het realisme van deze doelstelling en
waar we dat van gaan betalen nnaakt ons ongerust. Ik had er net al een interruptie over.
Beter Voor Dordt heeft verder bedenkingen bij de voorgestelde oplossingsrichtingen in
ternnen van leefbaarheid en toekonnstbestendigheid. Ik wil verder naar het stukje
bestaanszekerheid en gelijke kansen en dat iedereen meedoet. Ook hier de goede
intenties, goede intenties die wij voor een groot deel kunnen ondersteunen. Maar ook
hier zijn we vooral benieuwd naar waar we dat gaan betalen en zien we de voorstellen
daarvan met veel belangstelling tegemoet. Het ondernemen, de ondernenningen en de
groei van de economie en de gezonde arbeidsmarkt. Beter Voor Dordt ziet hier nog geen
enkele andere invulling dan de ingezette koers van de opgelopen periode. En net werd
volgens mu j in de bijdrage van de VVD al verwezen naar de top vijf van MKB-vriendelijke
gemeente. Ook een van de punten die wij de vorige periode ook in het coalitieakkoord
hadden staan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar we op dit moment staan en wat we
inderdaad extra kunnen gaan doen om dat ook daadwerkelijk te gaan bereiken.
Voorzitter, een vijfde punt was die veilige en leefbare en levendige stad. Het aantal
handhavers uitbreiden. Nou, voorzitter dat klinkt goed en we zijn ook benieuwd naar de
concrete plannen en hoe we daar invulling aan gaan geven, maar Beter Voor Dordt
wordt wel, wat het laatste betreft, ook ongerust over de form ulering met betrekking tot
de financiele strategie in relatie tot de lokale lasten. Ik vroeg er net ook al naar met hoe
we die plannen gaan realiseren. De nieuwe coalitie sluit zoals het geschreven staat niet
uit dat de lokale lasten ook voor inwoners van Dordrecht omhoog zullen gaan, en dat
geeft voor onze inwoners dus nu ook weinig houvast en financiele zekerheid. Voorzitter,
om tot een afronding te komen. Beter Voor Dordt wil voor een aantal zaken duidelijkheid
en daarbij noemen wij die lage lokale lasten, het gratis busvervoer voor 65+, de sport,
maar ook bijvoorbeeld de bereidheid van het nieuwe college en het nieuwe bestuur met
betrekking tot die onrendabele top voor die sociale huurwoningen. Er was de afgelopen
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maanden een gesloten oester die nu geopend is, en vooralsnog wat ons betreft nog
zonder parel, maar Beter Voor Dordt zal zich de komende tijd constructief maar kritisch
opstellen, want dat zijn we ook aan onze kiezers verplicht. Wij zijn geschrokken van die
gesloten houding van de coalitiepartijen, zeker na de grote woorden over de open
houding richting de genneenteraad en de stad, maar wellicht worden we na vandaag
verrast. Dank u wel.

De voorzitter: Precies zeven minuten. De heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Dank, voorzitter. Ik ben eigenlijk blij dat Beter Voor Dordt ook op
die manier eindigt, want ik zou ook Beter Voor Dordt uit willen nodigen om ook gewoon
mee te doen dat we samen die stad beter gaan maken. We hebben tien jaar lang samen
met Beter Voor Dordt de stad bestuurd. Ik denk niet dat dat windeieren Ik denk dat
het best beter is gegaan met de stad. Dat heeft u ook samen met de andere partijen
gedaan. En ik hoop ook, dat is ook mijn vraag, bent u ook bereid om even uit die oude
groove te komen? Dus nnisschien ook soms lets meer zelfreflectie als wij de uitgestoken
hand hebben en misschien niet elke keer pertinent afslaan en een linkje opstuur dat u
echt serieus met ons die stad beter wil maken, en ook echt die samenwerking wil
zoeken, want samenwerking kan niet altijd van een kant komen. Dat moet sonns ook
gewoon van twee kanten komen. Staat u daarvoor open?

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter volgens mu j ben ik daarmee afgesloten dat
Beter Voor Dordt zich constructief en kritisch zal opstellen en zeker ook ervoor gaat
zorgen en een bijdrage gaat leveren, want dat zijn we ook aan onze kiezers verplicht.

De heer Den Heijer: Nou, dat is blij om te constateren voorzitter. Dus ik ben blij dat u
die uitgestoken hand aanneemt, en ik zie toe naar een goede samenwerking de
komende vier jaar. En even over de verhouding. Uw verhaal hing sonns een beetje op
twee gedachten. U stelde wat vragen en ik dacht: ja, aan wie? Maar als ik antwoord zou
mogen geven. De afgelopen periode zijn we honderd plekken gestegen op de MKB-
vriendelijkste genneentes en we hebben nog zeventig stappen te gaan, en daarom
continueren we ook dat MKB-aanpak zodat we die doelstelling kunnen bereiken, iets wat
u ook een warm hart toedraagt. Dus laten we dat samen oppakken.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de VSP-fractie. Geef ik het woord graag aan
mevrouw Stolk, en die zal dat zo te zien vanaf het spreekgestoelte doen. Gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank. Allereerst ook vanuit de VSP natuurlijk aan het nieuwe
college en de wethouders felicitaties en heel veel succes in deze komende vier jaar.
Voorzitter, er moet de VSP nog iets van het hart en hierna zullen wij en de komende vier
jaar er niet meer op terugkonnen, en daar doe ik een belofte mee, ook richting de heer
Den Heijer. De VSP heeft het infornnatieproces en het fornnatieproces als bijzonder
ervaren. De reden hiervoor Joost of Bouvy mag het weten, maar de VSP en de kiezers in
Dordrecht begrijp hier niets van. De term betrouwbaarheid is genoemd, maar de kiezers
in Dordrecht en niet alleen de ouderen vinden de VSP betrouwbaar genoeg om via een
stem aan ons duidelijk te maken dat zij zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door
de voornnalige coalitiepartners. Die hebben als coalitie zetels verloren in de
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laatstgehouden verkiezingen. Aileen door Beter Voor Dordt in te ruilen voor GroenLinks
houdt hen in het zadel. Het voorliggende coalitieakkoord op hoofdlijnen in een
tijdsgewricht waar de inflatie explodeert, er een tekort is aan bouwmateriaal, waar de
energieprijzen sky high gaan, PFOA's en stikstofuitstoot nog steeds toenemen en
bouwen onmogelijk nnaakt, de armoede ook de middeninkonnens gaat raken, oorlog in
Europa met miljoenen vluchtelingen is naar het oordeel van de VSP vaag en volstrekt
ontoereikend. Desondanks zal de VSP zich constructief opstellen om in het belang van
onze stad en haar bewoners het maxinnale te realiseren ondanks onze constatering dat
de voorgestelde coalitie op nnininnale basis te weinig beleid stabiliteit kent en nnogelijk
beleidstagnatie die rampzalig kan zijn voor de inwoners van onze stad. Voorzitter, dan
naar het akkoord.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Vooropgesteld, we hebben echt ons best gedaan om ook in uw
verkiezingsprogramnna - want u heeft het ons niet makkelijk gemaakt, u heeft
uiteindelijk een linkje naar het verkiezingsprogramma opgestuurd - echt een paar
punten die voor u nauw aan het hart liggen en waar wij ook van dachten daar kun je
prima nnee leven, dat die in het akkoord staan. Ik ben blij dat u zegt dat u constructief
kritisch of constructief in de wedstrijd zit. Dus nnijn vraag is ziet u dan juist niet voor
uzelf een enorme rol om in deze onstuimige tijden juist die stabiliteit te kunnen
waarborgen? Want dat is nu precies de hoofdlijn en werkwijze hoe we op die Dordtse
dingen straks sannen gaan werken. Voor ons enornn belangrijk om op die manier de stad
te kunnen besturen.

Mevrouw Stolk: Nou ja, u heeft zelf net al de uitgestoken hand toegereikt en die zullen
wij zeker pakken, maar het is en blijft een coalitieakkoord van deze vier partijen waar
wij geen onderdeel van uitmaken, en daar zit nu niet de pijn maar het is en blijft uw
coalitieakkoord. Een akkoord op hoofdlijnen waar wij nog invulling aan kunnen geven en
dat zullen we ook zeker gaan doen, want daar kom ik zo in mijn woordvoering nog even
op terug. Voorzitter, ik zei at: dan naar het akkoord. Laat de VSP als eerste aangeven
wat zij goed vindt in het akkoord, met de kanttekening natuurlijk dat veel van de
plannen en programnna's nog moet worden uitgewerkt en ter besluitvorming nnoeten
worden voorgelegd aan de raad. De zachte kant van het beleid zoals een duurzame en
groene stad, groei van de economie en de gezonde arbeidsmarkt en een veilige en
leefbare en levendige stad zijn focuspunten die in lijn liggen met het eigen beleid van de
VSP. De vergrijzing en het noodzakelijke ouderenbeleid worden expliciet genoemd en
daar is de VSP natuurlijk erg blij mee. De VSP wil het college meegeven dat voor ons
onacceptabel is dat het gratis OV nnogelijk ter discussie staat. Voorzitter, het experiment
schoolzwemmen wordt voortgezet en verder uitgebreid en hopelijk ook omgezet. Van
experiment naar staand beleid. Ook de bestaanszekerheid en gelijke kansen liggen in
lijn met de visie van de VSP, maar de VSP is van mening dat voor arnnoedebestrijding en
eenzaannheid er meer nniddelen moeten worden vrijgemaakt om toch at niet de
florissante positie die Dordrecht hierin heeft te keren en de verslechterende financiele
positie voor deze groep op te vangen. De VSP kan zich niet vinden in de

53



woningbouwaanpak. Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen heeft de hoogste
prioriteit in de komende collegeperiode. Er zijn 15.000 woningzoekenden in Dordrecht en
er worden 2700 woningen voor deze doelgroep gepland. Waar moeten we de overige
woningzoekenden dan gaan wonen? En wat verstaat het nieuwe college onder
betaalbare woningen, zowel qua huur als qua koop? Hoe denkt het college ervoor te
zorgen dat deze woningen ook daadwerkelijk gaan worden bewoond door de
doelgroepen die in het akkoord worden genoemd? De bouwprogramnna's zijn de
onderdelen van het politieke akkoord die al zijn benoennd en uit onderhandeld. Dat zijn
dezelfde bouwplannen die door de Rekenkanner zijn gekraakt als uitermate onvoldoende.
Wat de VSP betreft gaan die bouwplannen en programnna's niet ongewijzigd door. Er
moet in deze plannen opnieuw gekeken worden of er voldoende betaalbare woningen
worden gebouwd om de wachtlijsten en de wachttijden van zeven jaar voor de 15.000
woningzoekenden aanzienlijk te gaan bekorten. Er moet de komende vier jaar een
aanzienlijk aantal woningen worden opgeleverd voor deze woningzoekenden en dat kan
alleen als er ingebroken wordt op de bestaande woningbouwprogrannnna's. Om de door
de sloop opgelopen achterstand in het deel sociale huursegment in te lopen vindt de VSP
dat het aandeel van sociale woningen binnen de woningbouw hoger moet. Dus eigenlijk
mag er wel een tandje bij. De VSP wil dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van
andere bouwalternatieven, denk hierbij een prefab woningen en flex woningen. Ook wil
de VSP dat de woningbouw onder een wethouder komt zodat er maximale focus komt op
deze prioriteit nummer een. Sport. Sport bij de VVD. Er komt wederom een nieuw
sportbeleid, en dat wordt aangestuurd door een wethouder van de VVD. Voorzitter, we
laten ons verrassen, maar er moet ook in de sport worden geinvesteerd met
overheidsgeld. Nog langer dralen en op de knip passen is voor de VSP geen optie meer.
De VSP zal kritisch de uitwerking van de Dordtse Onderwijsvisie en het Dordtse
Leerprogramma van dit college volgen. De fusie van het Openbaar en Katholiek Primair
Onderwijs waar de VSP geen voorstander van was heeft al snel tot een verschraling van
een makkelijkere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs geleid met het
opheffen van het NOVA Tienercollege. De vraag is dan ook hoe het college het onderdeel
jeugd en onderwijs uit het akkoord denkt te realiseren? Voorzitter, gezien het feit dat de
VSP geen onderdeel is van dit college dwingt het haar op enkele gebieden zelf met
initiatieven te komen. Op de onderwerpen ouderenbeleid, woningbouw, mobiliteit,
verkeersveiligheid en sport zal de VSP initiatiefvoorstellen indienen, mogelijk is
samenwerking - en dan komt het, mijnheer Den Heijer - met andere politieke partijen.
Voorzitter, in het coalitieakkoord wordt een benodigd bedrag van 30 miljoen genoemd.
Waar is deze 30 miljoen op gebaseerd, of is dit zoals een oud-collegeraadslid ooit zei: op
een bierviltje uitgerekend. In de...

De voorzitter: Mevrouw Stolk, u zit nu op zeven minuten.

Mevrouw Stolk: Ik ben bijna klaar. In de kaderbrief zijn er vele open einde als gevolg
van vele onzekerheden zoals de bijdrage van het rijk in het gemeentefonds,
indexeringen en energiekosten. De structurele inkomsten en kosten zijn daardoor
gebaseerd op drijfzand. Een tegenslag en in het ergste geval komt Dordrecht in
financieel zwaar weer. Voorzitter, dat was mijn eerste ternnijn vanuit de VSP.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Duidelijke taal zoals we van u gewend zijn. En dan gaan
we naar de fractie ChristenUnie/SGP. Het woord is aan de heer Struijk.

De heer Struijk: Voorzitter, college, leden van de raad, overige aanwezigen en kijkers.
We hebben een aantal pittige weken achter de rug, nnaar het resultaat, ik konn er zo op
terug, mag er zijn. Bij deze wil ik ook namens de fractie ChristenUnie/SGP onze dank en
waardering uitspreken richting de formateurs en de ambtelijke ondersteuning. Daarbij
denk ik niet alleen aan de zichtbare ambtenaren, genoemd door de heer Den Heijer,
maar ook aan de velen die op de achtergrond aan het werk waren om ons van de nodige
informatie te voorzien. Zonder hen was dit politiek akkoord er niet gekomen en zou het
er ook niet zo fraai uitzien. Voorzitter, wij raadsleden zijn amateurs. We roeien het
mooie en eervolle werk in verreweg de meeste gevallen erbij. Dat betekent, zeker als je
bij de fornnatie betrokken mag zijn en ook nog in diezelfde periode verhuist met alles
wat erbij hoort, een heel hoge werkdruk. Tegelijkertijd levert je nornnale baan ook wet
eens inspiratie op voor een woordvoering. Het examen maatschappijkunde vmbo, wat ik
vorige week moest corrigeren - ja, dat kwam er ook nog bij - bevatte een artikel uit het
Reformatorisch Dagblad over voedselverspilling. Naar aanleiding van dat artikel moesten
de leerlingen twee uitgangspunten van de christendennocratische stroming die in de
tekst te herkennen waren noennen. Het correctiemodel gaf de volgende mogelijke
antwoorden, Bijbelse waarde slash naastenliefde. Rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, harmonie en sannenwerking. Voorzitter, het doet ons, at behoren
onze partij een strikt genomen niet tot de christendennocratische stroming, deugt dat
veel van deze zaken terugkomen in het nu voorliggende akkoord, en dat ook de andere
partijen, al is het bij de VVD en GroenLinks vanuit een ander beginsel, zich in veel van
deze waarden herkennen. Als ik met dat laatste, harnnonie en samenwerking mag
beginnen. Alle coalitiepartijen hechten aan een goede relatie met de gehele raad en
wensen echt dat we in gezamenlijkheid het goede voor de stad zoeken. Mijn voorganger
de heer Veldman gebruikte in zijn woordvoering vier jaar geleden in dit geval de
metafoor van een brug. Een brug verbindt. Een brug mits kundig gebouwd kan heel lang
nneegaan, nnaar tegelijk leert de verschrikkelijke oorlog in de Oekraine ons dat een brug
in een ogenblik verwoest kan worden door beide partijen. En herbouw, als het er al van
komt, kost heel veel tijd. Laat dat een les voor ons allen zijn. Voorzitter, ik wil een paar
punten uit het akkoord naar voren halen waar wij bijzonder blij mee zijn. Het is goed dat
naast de focus op betaalbare woningen waar we volledig achter staan, want er zijn veel
schrijnende situaties zoals jongeren die noodgedwongen bij ouders moeten blijven
wonen en stelletjes die geen huis kunnen vinden, de annbities op andere
woonsegmenten niet uit het oog verloren worden. Mooi dat er extra geinvesteerd wordt
in groene verbindingsroutes, dus natuur, wandel-, fiets- en waterverbindingen tussen de
stad en de Biesbosch, de Dordwijkzone en onze grote parken. Fijn dat er veel aandacht
is voor de groeiende groep ouderen, dat gesignaleerd wordt dat ouderen vaak een
waardevolle functie als nnantelzorger of vrijwilliger vervullen en dat nnede daarom er
aandacht nnoet zijn voor de vitaliteit van deze groep. Positief dat benadrukt wordt dat
we het belangrijk vinden dat het bedrijfsleven zich ook betrokken voelt bij onze stad en
maatschappelijke betrokkenheid toont. En als laatste noem ik het aantrekkelijk en
toegankelijk maken van onze stad voor iedereen, ook met de kinderwagen, rolstoel of
rollator. Bij het onderhouden en inrichten van onze stad zal er meer aandacht zijn voor
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obstakels die nu de toegankelijkheid voor velen belemmeren. Voorzitter, ik ga afronden.
Belangrijke gebeurtenissen in het verleden, zeker als onze stad erbij betrokken is,
verdienen aandacht. Het zal velen wellicht verrassen, maar volgend jaar valt er in dat
opzicht weer iets te herdenken. Er is dan 250 jaar geleden dat er in opdracht van de
Staten-Generaal een nieuwe psalmberijming, bekend onder de naam de berijnning van
1773 kwam. En dat de helft van die berijnningen zijn meer dan de helft zelfs van de
hand van Johannes Eusebius Voet. Deze Voet is geboren in Dordrecht en was hier
werkzaann als arts. Uit deze berijming wordt nog elke zondag in zeker zes of zeven
Dordtse kerken door duizenden kerkgangers gezongen. Misschien wet het bekendste
versje van de hand van deze Voet is psalm 81 vers 12: opent uw mond, eist van Mij
vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt schenk Ik zo gij 't smeekt mild en
overvloedig. Voorzitter, van harte wens ik namens ChristenUnie/SGP college en raad de
komende periode de zegen en bijstand van deze belovende God toe. Dank u.

De voorzitter: Dank u zeer. We gaan naar de CDA-fractie. Het woord is aan nnevrouw
Van Vugt-Roose.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voorzitter, andere aanwezigen. Ik sluit graag aan bij de
woorden die at een paar keer zijn uitgesproken, de woorden van dank. Dat scheelt muj
weer tijd, en dan kan ik verder. Het politiek akkoord geeft ruimte aan de raad en aan de
stad om mee invulling te geven aan ambities die op hoofdlijnen zijn weergegeven.
Annbities die bedoeld zijn richting een antwoord te geven op de vele snelle
veranderingen in onze maatschappij en op de dringende wens in onze stad. En die wens
hebben we gelezen in de vornn van vele brieven die zijn opgestuurd en de input hebben
waar het kan verwerkt. En ook voor de zomer nog gaat het college in gesprek met zeker
15 Dordtse partijen die hun input hebben gegeven. Het Dordrecht dat we voor de
volgende generaties goed levend willen houden vinden wij ook belangrijk, een Dordrecht
waar iedereen mee kan doen. Dat houdt onder meer in dat onze kinderen veilig kunnen
opgroeien, een opleiding volgen, passend werk en een woning vinden en dat je op een
aangename manier ouder kunt worden in je eigen wijk. Dat hoort ook bij dat Dordt
vergroend, zie ook de stevige klimaatannbities zoals die is beschreven. Het CDA
Dordrecht is blij dat het akkoord er blijk van geeft verder te willen kijken dan
eigenbelang. Er is volop aandacht voor verschillen die er zijn tussen Dordtenaren jong
en oud, mobiel en niet mobiel, diverse culturen, rijk en arm. We zijn ons zeer bewust
dat we met elkaar staan voor grote te realiseren opdrachten. We zijn er dan ook echt
trots op dat veel van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA hun
weg naar het akkoord hebben gevonden, zoals de woningbouw, al veel genoemd. Voor
de ouderen, voor de ouderen of voor de gezinnen met kinderen, voor studenten, voor
starters nnoet er een betaalbaar huts konnen. Er wordt nu gedacht vanuit doelgroepen in
plaats vanuit in eerste instantie de prijsklasse. Veel nnensen wachten met smart op een
woning en dat heeft dus z'n weg in het akkoord gevonden. De ambitie is hoog. Verder
vinden wij als het CDA het ook heel belangrijk dat er bestaanszekerheid is en dat er
gelijke kansen zijn. Er is veel geld voor vrijgemaakt. We vinden het echt belangrijk dat
in een financieel onzekere tijd er hier toch extra geld voor is om de armoede te
bestrijden. Er zijn meer en meer gezinnen die door het ijs zakken en nog meer gezinnen
die daarin zullen volgen. De mogelijkheden die er zijn willen we beter benutten en de
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grenzen van de wet mogen daardoor worden opgezocht. Participatie. Jong en oud doet
mee in Dordt. Het CDA ziet de grote waarde van moskeeen, kerken, vindplaatsen,
buurthuizen en verenigingen. Dordt zou Dordt niet zijn zonder at die vrijwilligers die zich
jaar na jaar inzetten voor de medemens. Het verenigingswerk willen we ondersteunen
en nnantelzorgers in onze stad komen we graag opnieuw tegemoet. De DordtPas, ook
zo'n CDA-punt, heeft innniddels zijn plek gevonden in de Dordtse samenleving. Steeds
meer mensen schaffen deze pas aan om deel te kunnen nemen aan het leven in de
binnenstad. Daarnaast wordt de pas ook ingezet om het nnogelijk te maken dat kinderen
zich kunnen aansluiten bij een sportclub. Een wens van het CDA wordt daarmee
ingevuld. Ook het gratis schoolzwennmen wordt uitgebreid. Een zwemdiploma is geen
luxe maar vinden we noodzaak. Het is dan ook nnogelijk om kinderen met een gerust
hart mee te nemen naar de nog te realiseren stadsstrand. En natuurlijk zijn wij als het
CDA heel blij met het vergroenen van nog meer schoolpleinen. Kinderen hoeven niet op
te groeien op stoeptegels nnaar groeien groen groot. Dan de betrouwbare overheid.
Onze dienstverlening nnoet nnenselijk, begrijpelijk en toegankelijk worden zodat mensen
niet vernnalen worden in de ambtelijke molens. Met zaken waar inwoners en gemeente
tegenover elkaar staan zullen wethouders zich er persoonlijk mee bezighouden. De
handhaving zal meer zichtbaar en bereikt worden in de eigen wijk. En wat hebben we at
een mooie en levendige stad. We hebben een nieuwe hogeschool en we hebben at veel
groen. Om onze stad financieel en qua voorzieningen gezond te houden blijkt het nodig
dat Dordt groeit. Meer ondernenners, meer studenten, meer inwoners en ook meer
bomen zijn welkonn. Dit vraagt ook om een goede bereikbaarheid van onze stad omdat
ze...

De heer Groenewege: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Groenewege. Ja, normaal gesproken nnag u uw zin
afnnaken, nnaar mijnheer Groenewege heeft het woord. Gaat uw gang.

De heer Groenewege: Excuus. Ja, u zegt het middel is de stad laten groeien en het doel
is meer geld. Omdat je als je meer inwoners hebt je meer subsidie krijgen vanuit het
rijk.

Mevrouw Van Vu_gt-Roose: Nee, dat zei ik niet. 0.

De heer Groenewege: Vindt u niet dat dat het paard achter de wagen spannen is?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Als u het zo fornnuleert zoals u dat doet is dat zeker het
paard achter de wagen spannen, nnaar we hebben voorzieningen. Die willen we in stand
houden en de voorzieningen zijn eigenlijk ietsje groter dan wat onze stad qua
inwoneraantal kan dragen. Dus als we die voorzieningen willen houden zullen we nnoeten
groeien qua inwonertal.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Groenewege heeft in ieder geval geen vervolgvraag. Heer Portier,
gaat uw gang.
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De heer Portier: Ja, hierdoor word ik toch wel even getriggerd, want u zegt dat de
voorzieningen eigenlijk te groot zijn voor de stad die we hebben, maar een heleboel van
die voorzieningen zijn tot stand gekonnen in een tijd dat onze stad nog een stukje kleiner
was. Hoe kunt u dat verklaren?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dat kan ik deels verklaren omdat wij er toen vanuit gingen
dat Dordt sterk zou groeien, en dat is de afgelopen vier jaar niet gebeurd.

De heer Portier: Ja, als ik naar de Schouwburg en dat soort zaken ga kijken dan hebben
we die al een tijdje. Het ligt natuurlijk wat anders voor het Energiehuis, maar beseft u
dat ook at is uitgezocht dat een optimale grootte voor een stad ergens rond de 77.000
ligt, dus daarboven is het: hoe meer inwoners hoe meer sneller de kosten stijgen?

De voorzitter: Ik zal het aan burgemeester Aboutaleb doorgeven. Rotterdam moet wat
krimpen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nou, ik vind het vooral heel goed om alle plannen die komen
gaan we gewoon goed naar kijken en u doet daarin mee, toch? Ja. Dan mag ik verder.
Dank u wet.

Mevrouw Stolk: Ja voorzitter? Ik zit eigenlijk mijn vragen een beetje op te sparen, maar
ik begrijp dat wat Ik weet niet. Dit was toch de nnaidenspeech of niet?

De voorzitter: Ja, en daar heeft mevrouw Van Vugt van aangegeven dat ze het prima
vindt om geinterrumpeerd te worden, omdat het natuurlijk toch een heel belangrijk
debat is over het coalitieakkoord.

Mevrouw Stolk: Oke. Mag ik dan nu een vraag stellen?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Maar dat is dan wet even op een stukje terug. U zegt er is van alles in
het akkoord verwerkt wat er opgehaald is. Maar wat wij eigenlijk van mevrouw Ik kan
die naam niet zo goed uitspreken.

De voorzitter: Van Vugt.

Mevrouw Stolk: Bouvy. Dat er helemaal nog niet gesproken is met at die mensen die die
input geleverd hebben. En ik begrijp dat de nieuwe coalitie daar nog over gaat praten.

Mevrouw Van Vugt-Roose: We hebben het hier over twee verschillende dingen.

Mevrouw Stolk: Heel even, hoor. Even mijn vraag afmaken. Denkt u dan ooit ook tot
beleid te komen als je daar nog aan nnoet gaan beginnen? En hoe kijkt u er tegenaan,
als je aan mensen vraagt om input te leveren en je geeft daar geen reactie op, wat dat
doet met het herstel van vertrouwen in de politiek?
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Mevrouw Van Vugt-Roose: U vraagt: kun je ooit nog tot beleid komen als je eigenlijk
dus eerst je plan al gemaakt hebt en dan nog eens met de partijen in gesprek gaat?
Nou, sonnmige Dordtse partijen hebben heel duidelijk beschreven wat ze willen hebben.
Dat waren klip en klare brieven. We konden er echt zo mee aan de slag. Als we nu de
komende week in elk geval de uitnodiging in de brievenbus vinden dan is het alleen
maar winst dat ze hun verdere invulling nog kunnen geven. We hebben ze dus in de
hoofdlijnen al lang meegenomen, en het is natuurlijk fantastisch dat ze ook met ons en
met de raad en met wie dat wil daar verder invulling aan kunnen geven. En uiteindelijk,
ik ben het met u eens, die wethouders zullen wel besluiten moeten nemen en daarin
voorop willen lopen, maar je kan niet eindeloos blijven luisteren. Je moet ook gewoon op
een gegeven moment een plan op tafel leggen.

Mevrouw Stolk: Ja, die snap ik, maar hoe kijkt het CDA daar dan tegenaan?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nou, ik kijk er dus eigenlijk tegenaan dat ik dat een hele
nnooie weg vindt dat je dus wel zegt: we gaan die en die richting op, maar we willen wel
rekening houden en in gesprek blijven met iedereen die daarmee te nnaken heeft. Dat
vind ik een heel nnooi uitgangspunt, en dat is in het akkoord ook zo meegegeven.

De heer Safranti: Voorzitter?

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dan heb ik nog een tweede vraag?

De voorzitter: 0, excuus. Mevrouw Stolk, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Ja, dat komt omdat Ik dacht dat we niet nnochten interrumperen? U
zegt er is veel geld vrijgennaakt. Kunt u mu j ook vertellen hoeveel geld daar vrijgennaakt
is?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik heb de getallen niet exact paraat, maar ik weet dat het
voor arnnoedebestrijding met de incidentele uitgave zeker nog 4 nniljoen extra is
vrijgemaakt. En we krijgen binnenkort de begroting en dan zal dat allemaal netjes
verantwoorden. Het gaat om incidenteel geld. Ik zou het ook het liefst structureel
maken, maar voorlopig is het incidenteel.

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Nou, mevrouw Van Vugt die heeft een prima betoog, hoor, daar gaat
het eigenlijk niet om, maar puur nognnaals het proces

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dank u.

De heer Safranti: Ja, alstublieft. Wat ik net ook bij de formateur had genoemd dat het
proces achteraf wordt ingezet. Niet dat mensen van begin af aan betrokken zijn, maar
achteraf wanneer dus beslissingen zijn genonnen dat ze daarna betrokken worden.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nou, we hebben natuurlijk niet alleen maar achteraf input
nneegenonnen of gaan we meenennen. We hebben ervoor gekozen we willen met een

59



plan komen waar de richting duidelijk is waar we meteen aan de slag kunnen, maar met
al die plannen die nog verder uitwerking nodig hebben gaan we gewoon weer in
gesprek. Maar we velen niet Dordt hier nnaandenlang onbestuurd laten. Het is gewoon
meteen nu starten.

De voorzitter: Gaat u verder.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Goed. Er waren meer bomen welkom. En dat vraagt ook cm
een goede bereikbaarheid, dat heb ik geloof ik ook gezegd. En dan, in de komende tijd
zullen nog veel gesprekken volgen met de raad en met de stad onn nadere invulling te
geven aan het akkoord. Gesprekken waarin de expertise van de raad van onze stad in
onze inwoners wordt benut. Hierbij dus aan alle raadsfracties in de stad de
welgemeende uitnodiging om aan de verdere inkleuring van het akkoord deel te nemen.
Het CDA-Dordt gaat voor een toekomstbestendige stad waarin we oog, oar en hart
hebben veer elkaar en veer de stad. Dat was het.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, heer Schalken, gaat uw gang.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, ik heb bewust eerst niet geinterrunnpeerd. Naderhand
deden anderen het wel, maar teen was het onderwerp allang voorbij, dus daaronn nu
tech even aan het einde van het betoog van mevrouw Van Vugt. Even terug naar het
belang van die woningbouw en ook die meer sociale woningbouw. Ik hear ook mevrouw
Van Vugt eigenlijk nog geen invulling geven vanuit het CDA aan de noodzaak am ook te
kijken naar tijdelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld flex woningen. En zoals mevrouw
Stalk van de VSP noemde prefab woningen. En wat denkt de VSP of het CDA te gaan
doen aan die onrendabele top am het inderdaad mogelijk te nnaken veer die corporaties
am echt te gaan bouwen?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja. Wat de VSP wil dat weet ik niet, maar wij denken als CDA
dat cm te beginnen gesprekken met corporaties weer goed op gang meet konnen, en
daar is innniddels een start nnee gennaakt. En dat er heel creatief gekeken meet warden
inderdaad wat u ook aangeeft flex woningen, dingen ombouwen. En dat is niet expliciet
benoemd in het akkoord op hoofdlijnen, dat klopt. Maar als u het CDA-
verkiezingsprogramma kent dan zijn wij daar niet vies van, laat ik het zo zeggen.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, nog een keer in een reactie daarop. Goed dat
mevrouw Van Vugt aangeeft dat het wat het CDA betreft een goed plan is am ook naar
die flex woningen of tijdelijke woningen te kijken. En wat u aangeeft: de gesprekken
met de corporaties lopen weer. Nou, zoals ik net al eerder aangaf is volgens mu j al
duidelijk dat er bij de corporaties echt een aantal plannen klaarliggen maar die ook
blijven liggen omdat die onrendabele top niet ingevuld of afgedekt kan warden, qua
financien. Dus ik zou daar graag nog wat meer tekst op krijgen van u.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik kan er niet zo heel veel meer zicht op geven, alleen dat ik
weet dat we echt in alle segmenten betaalbare woningen willen bouwen, dus de sociale
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woningbouw, sociale huur, maar ook echt de goedkopere huizen. En dan kun je NHG-
normen aanhouden, maar we hebben het er echt diverse keren zwaar over
doorgesproken onndat we dat hard nodig vinden dat het voor iedereen bereikbaar moet
zijn. Dus ik hoop dat ik u een beetje gerust kan stellen, maar het is verder

De heer Schalken-den Hartocr Nou ja, niet echt een antwoord op mijn vraag, maar ik
hoop wel snel antwoorden te krijgen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Precies, zo is het.

De voorzitter: Dank. De heer Portier kon natuurlijk niet achterblijven in dit onderwerp.
Gaat uw gang.

De heer Portier: Nou, eigenlijk een andere, want over sociale woningen komen we nog
verder te spreken. Maar ik hoor nu ook mevrouw Van Vugt zeggen dat er 4 miljoen is
vrijgennaakt voor armoedebeleid. Ik hoorde eerder de heer Burakgin over reservering
van nniddelen die er gedaan zijn. Het lijkt toch sterk op dat er een financiele paragraaf
bij dit coalitieakkoord is die niet met ons gedeeld is. Kunt u dat duidelijk maken, en
kunnen we eventueel kennisnemen van dat financiele akkoord?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Er is natuurlijk aan diverse plannen geld gegaan. We hebben
vooral de richting bepaalt, en welke grootte we daar ongeveer aanhangen, en dat wordt
nnonnenteel nog precies uitgewerkt. Dus die richting die ik noennde, dat geeft dus wel
een richting aan. We vinden armoede echt heel belangrijk, en het wordt een van de
grootste punten. En ik hoop dat u het over een paar weken ook onder ogen krijgt. Kunt
u het met ons lezen.

De heer Portier: Dus dat krijgen we voor de zomer te zien?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, dacht ik wel. Zeg ik dat goed? Ja, dat krijgen we nog voor
de zomer. Ja?

De voorzitter: Ja, ik kijk even rond. Ik weet dat niet. Dat is iets wat kennelijk aan de
formatietafel is besproken, maar het komt in ieder geval neem ik aan terug in de
begrotingsbehandeling, maar die is natuurlijk niet voor de zomer, zoals u weet.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, even hoor. Ik zit ook even te overleggen met nnijn collega daarover.
Als je nu een akkoord op hoofdlijnen maakt dan kan je toch ook op hoofdlijnen
aangeven wat de financiele paragraaf is? Want ik kan me niet voorstellen dat het op een
bierviltje in een achterkamertje is uitgerekend. Dat geloof ik gewoon niet.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Het had nnisschien gekund, maar waaronn zou je, terwijI dat
nog niet is uitgekristalliseerd, nog niet helemaal, nu geven? Want er wordt ook in deze
vergadering best nog veel naar details gevraagd van uitwerkingen. En dan zou je op het
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moment dat je zegt we gaan kiezen voor dat en dat dan zou je meteen een vraag
krijgen: oke, maar waarom kan dat niet wat nneer, en dat niet wat minder? Dus die
discussie volgt nog bij de begroting.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Nou, onndat je Wat van belang is is dat je in de begroting
natuurlijk de exacte getallen gaat zien. We hebben de nneicirculaire die nog op ons
bureau landt als raad. Er zitten voor of tegenvallers in. Dus je hebt in grote blokken een
idee ongeveer wat je belangrijk vindt en wat je wilt. Natuurlijk, politieke partijen vinden
dat, maar echt over exacte bedragen, ja, daar hebben we geen afspra ken over gemaakt,
want dat wil je openlaten voor in de begroting. Dus wat de burgemeester ook zegt wij
zullen dat, tennninste ik niet, maar het college zal dat in de begroting kenbaar maken.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ja, als ik daar nog even op nnag reageren?

De voorzitter: Jazeker mag dat.

Mevrouw Stolk: Dat snap ik, maar je kan toch wel een richting aangeven? Kijk, als je nu
zegt je wilt dingen met de raad gaan doen, we gaan het met elkaar doen, dan krijgen
we tijdens de begroting eigenlijk pas klip en klaar onder onze neus de financiele
paragraaf. En dan zullen we daarop moeten gaan amenderen. Nou, als je nu dat niet wilt
en de raad vooraf in positie brengt dan zou je eigenlijk een bepaalde richting of een
klein stukje financieel beleid aan moeten kunnen geven welke richting we eventueel op
zouden kunnen gaan. En dat daar dan nog wat mevrouw Van Vugt zegt, dat je daar dan
nog sturing en veranderingen in aan kan brengen. Maar ik zou dat liever vooraf doen
dan dat we dadelijk een diarree - ik weet niet meer wie dat woord ooit gebruikte - aan
moties en annendennenten gaan krijgen. Want we zitten nu natuurlijk wel met...

De voorzitter: Ik ben schuldig daaraan. Dat heb ik wel eens gezegd. Ja.

De heer Den Heijer: Kan ik daar kort iets...

De voorzitter: Mevrouw Stolk, ik begrijp uw vraag zeer goed, want er ligt een
coalitieakkoord. Daar zitten ook financiele consequenties aan, die konnen natuurlijk
uiteindelijk terug in de begroting, maar er is ook kennelijk gesproken over financien. Het
college heeft uw opmerkingen denk ik goed gehoord. Zal daarmee aan de slag moeten,
en de vier coalitiepartijen moeten daar misschien ook nog even met elkaar over in
gesprek hoe ze dat zullen doen. Maar ik denk dat het voor nu van uw kant er alles over
gezegd is wat u erover kunt zeggen, en u bent degene die hier nu staat. Dus wat muj
betreft nnoet iedereen die dit aangaat in z'n oren knopen en zorgen dat dat voor de hele
raad beschikbaar komt. Ja? Ik kijk even of er nog andere vragen zijn in de richting van
mevrouw Van Vugt. Dat is niet het geval. Dan dank ik u hartelijk en dan wil ik graag ook
een applaus vragen, want het was wel uw maidenspeech. Er zijn applausjes maar
misschien ook een mooi moment om te schorsen. Nornnaal gesproken als we het idee
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hebben dat de vergadering afgerond kan worden dan kunnen we nog doorgaan tot half
zeven. Dat idee heb ik niet dat we dat in een half uur van de redden. Dat betekent dat
we wat mij betreft gaan schorsen en na de schorsing om acht uur verder gaan met de
Partij van de Arbeid als eerste. Ik zie nog een vraag van mevrouw Stolk. Gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Nou, dit is eigenlijk nneer een woord van ... Want er is een nieuw college,
er is een nieuw coalitieakkoord, en er zijn heel veel mensen bedankt in deze zaal. De
ambtelijke organisatie, maar vanuit de VSP wil ik de griffier en haar nnedewerkers
ontzettend bedanken in deze hectische tijd die het geweest is voor hun inzet, en altijd
vriendelijke woord en vriendelijke lach, dus dank vanuit de VSP voor jullie
onvernnoeibare inzet.

De voorzitter: Dank. En daar sluit ik me uiteraard als voorzitter van uw raad ook bij aan.
Vergadering is geschorst. We zien elkaar weer om acht uur. Ik wens u allemaal een
goede maaltijd.

SCHORSING

EINDE SCHORSING

De voorzitter: Dames en heren, gaat u zitten alstublieft. Graag stilte. De vergadering is
heropend. Het is innniddels twee nninuten over acht. We kunnen natuurlijk de dromnnen
kijkers thuis niet langer laten wachten, dus ik zou de vergadering willen hervatten. We
waren gebleven bij de beschouwing over het coalitieakkoord 2022-2026, nnoet ik
zeggen. We waren ook gebleven bij de Partij van de Arbeid, dus het woord is aan de
heer Van der Spoel. Graag al uw aandacht voor hem.

De heer Van der Spoel: Kijk. Dank u wel, voorzitter. Het was afgelopen vrijdag dan
eindelijk zover, het langverwachte coalitieakkoord. In de mail net voor de
vrijdagnniddagborrel. Aileen kon ik het daar helaas niet bespreken, want het was onder
embargo. Maar gelukkig hadden we het weekend nog, en dat las best lekker weg. Het
college afkeurt zou niet misstaan in ons VVV-kantoor op de Spuiboulevard. Ik denk ieder
die het leest die zou graag in deze stad willen wonen. En leuk ook dat ons idee om voor
iedere nieuwgeboren Dordtenaar een boom te planten is overgenomen, en dat we sport
in Dordrecht nu echt serieus gaan nemen. Maar dan lees je het wat vaker en vallen er
toch een aantal dingen op. En dan begin ik bij het hoofdstuk betrouwbaar en duidelijk.
En laat ik dan ook maar gelijk heel duidelijk zijn. Toen ik vanmiddag naar de installatie
van dit team van wethouder keek nnoest ik denken aan de woorden - en de jonkies
hebben dat niet nneegennaakt, nu als veertiger kan ik dit ook zeggen - Theo Reitsma uit
1988 tijdens het EK voetbal: dit is een goed stel, hoor. Natuurlijk, je kunt je
vraagtekens hebben bij de verdeling van de portefeuilles. Ik heb ook geen idee
bijvoorbeeld bij wie groenbedrijf nu zit, maar ook de zwaarte van de portefeuilles.
Wanneer we die van wethouder Heijkoop bekijken dan is deze zwaarder dan de
portefeuilles van de GroenLinks wethouders tezamen. En is dit GroenLinks ook zelf
opgevallen? En dat baart ons enigszins wel zorgen. Er wordt namelijk nogal wat
gevraagd van hem in zijn portefeuille, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat het CDA
daarvan vindt. Want wanneer de politiek en het dagelijks bestuur het vertrouwen terug
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wil winnen van de Dordtenaren die zijn afgehaakt dan hebben we daar sterke
wethouders voor nodig die af en toe durven af te wijken van wat gebruikelijk is. En
eerlijk is eerlijk, dat vertrouwen hebben wij als PvdA in deze zes mensen. Maar terug
naar het coalitieakkoord en betrouwbaarheid. Dit college toont haar betrouwbaarheid
door geen verkeerde verwachtingen te wekken en geen zaken toe te zeggen die ze niet
waar kunnen nnaken, aldus het coalitieakkoord. En ik zei het vannniddag al dat vindt de
PvdA dus best spannend worden met de ambitie om voor 2030 10.000 woningen te
willen bouwen waarvan 4000 in deze periode. De doelstelling in voorgaande periode is
bij lange na niet gehaald. De nnakkelijke bouwlocaties zijn al bezet en het
polderlandschap tasten we niet aan, lezen we in dit coalitieakkoord. Dus alles nnoet
binnenstedelijk worden opgelost. En Dordtenaren, hebben we afgelopen week ook weer
gemerkt of de week daarvoor, willen tegelijkertijd niet dat hun stad helemaal
volgebouwd wordt, want gebouwen zijn of te hoog of te breed of niet mooi genoeg. In
het akkoord is het een nnooi verhaal, maar nnaak alsjeblieft duidelijk waar de dilemma's
liggen, waar we discussies over gaan krijgen. En vooral hoe Dordtenaren zelf hierin
worden meegenomen, want doe je dat niet dan blijft het bij een politieke Fata Morgana,
en mensen zijn dat zat. Dus breng dit alsjeblieft in kaart, en ik zag vannniddag al de
heer Rolin daar best wel in meegaan. Maar doe dit alsjeblieft ook voor iedere ambitie die
in het akkoord staat net als het plan om de 16.000 woningen energiezuiniger te gaan
maken. Dat plan nnoet er dus blijkbaar in 2022 nog liggen. En dat is tennninste duidelijk
en helder. Doe dit voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, en als het
aan de PvdA ligt begin dan bij die Sportboulevard zodat die verenigingen niet te kannpen
krijgen met gigantische huurverhogingen. Maar doe dat ook met het boomplan voor
iedere nieuwgeboren Dordtenaar en voor iedere ambitie die in dit akkoord staat. En
graag ontvangen we van dit college dan ook binnen nu en een maand of drie een plan
voor iedere ambitie die in het akkoord staat, en ik benieuwd of de fractievoorzitter van
GroenLinks het ook wel haalbaar vindt. Maar dit college toont haar betrouwbaarheid ook
door voorspelbaar te zijn. Dat schrijven ze zelf ook op. En dan bevreemdt het ons dat
het Biesboschcentrum een kwaliteitsimpuls verdient en tegenover die kwaliteitsimpuls
wordt dan door betaald parkeren een tegemoetkoming gevraagd aan de bezoekers van
dat gebied. En in de alinea daaronder wordt dan vreugdevol gemeld dat de
hondenbelasting wordt afgestraft, maar de voorzieningen voor honden in stand wordt
gehouden. Volstrekt onlogisch, als je het ons vraagt. En over voorspelbaar gesproken. Ik
vond het vannniddag behoorlijk verrassend en ook wel teleurstellend dat er weer zo
ergens een A4'tje rondgaat waar de nniljoenen al onderverdeeld zijn. En natuurlijk
vinden we het fijn dat er 4 miljoen naar de armoedebestrijding gaat, maar wanneer je
als coalitiepartij zegt dat je andere partijen erbij wil betrekken en dat je regelmatig
roept dat het nu echt anders gaat laat het dan met dit soort dingen juist zien. Geef de
raad dat vertrouwen, maar ook die stad dat vertrouwen. En dan komen we bij ons
laatste punt. We krijgen in onze samenleving een steeds grotere groep mensen die juist
meer hulp nodig heeft van de overheid, en dan is het teleurstellend om op te moeten
merken dat de scherpte in het akkoord ontbreekt over hoe wij het vertrouwen terug
kunnen winnen bij de Dordtse bevolking. Kort sannengevat, akkoord leest best lekker
weg. We zijn blij met een paar punten die van ons zijn overgenomen, want de PvdA
roept al sinds 2006 dat er een stadsstrand bij de Wantij moet konnen. In de poppetjes
hebben we vertrouwen, maar er nnoeten nog flinke stappen gemaakt worden indien dit
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college het vertrouwen van de Dordtenaar gaat terugwinnen. Dus wek geen verkeerde
verwachtingen rondom het aantal te bouwen huizen. Neenn Dordtenaren en de raad
hierin mee, want met alleen zeggen dat je het anders doet en het gesprek aan wil gaan
met Dordtenaren alleen daarnnee komen we er niet. Dank u wel.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie de heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Maar ik vind het eerlijk gezegd ook terecht dat de heer Van der
Spoel van de Partij van de Arbeid ook dat aanstipt over de financien. En ik wil eigenlijk
via uw oproep ook het college, want ik denk dat die meicirculaire - daar heb ik net iets
over gezegd, die 30 miljoen in relatie op die weerstandsratio - gaat enorm nieuw
perspectief bieden over wat er te besteden is in de begroting. We hebben in het akkoord
aangegeven dat we op dingetjes iets minder willen, iets meer. En ik denk dat het college
voor de zomer ook wel duidelijkheid nnoet kunnen verschaffen over de financien. En
daartoe wil ik ook een oproep doen, en dat wil ik eigenlijk ook overnemen vanuit uw
betoog, want ik denk dat ook wel nodig is om die duidelijkheid te verschaffen.

De heer Van der Spoel: Nou, dat klinkt best goed, toch?

De voorzitter: Het is vooral aan u of u dat vindt, maar ja. Het is in elk geval een
handreiking lijkt me zo, dus neemt u het aan?

De heer Den Heijer: Absoluut.

De voorzitter: Kijk, heel goed. Dank. We gaan daarna...

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter.

De voorzitter: 0, excuus.

De heer Schalken-den Hartoq: Ik had ook nog een vraag van de heer

De voorzitter: Bij interruptie. Gaat uw gang, mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: De heer Van der Spoel die gaf al aan dat hij wat terugzag
over de input die u had gegeven richting de beoogde coalitie toentertijd. Bent u
voldoende tevreden over wat u terug heeft gezien qua input?

De heer Van der Spoel: Nee. Waarom niet? Omdat we natuurlijk hier als PvdA nnee
hebben gedaan aan de verkiezingen. We wilden groot worden, en vervolgens hebben we
daar een nnooi verkiezingsprogramnna voor geschreven, want wij dachten: dat is goed
voor de stad. Maar we zijn ook wel zo reeel om te weten dat wij niet bij de grote partijen
horen en dat er een andere coalitie is. En natuurlijk heb ik ook, als ik iemand U kent
mij langer dan vandaag, als ik een schot kan uitdelen doe ik dat heel erg graag. Maar
tegelijkertijd zie ik ook wel - en daarom hebben wij ook het vertrouwen in deze mensen
uitgesproken die het moeten gaan doen - dat de intenties goed zijn. En daar kunnen we
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heel erg teleurgesteld in zijn dat niet alles is overgenomen, maar tegelijkertijd denk ik
dat zij met de juiste intenties dit traject zijn aangegaan en hopen wij de konnende vier
jaar nog meer van onze dingen die wij willen bereiken voor de stad erin kunnen krijgen.
Dus nee, ben ik helemaal tevreden? Niet. Ben ik blij met de punten die zijn
overgenomen? Jazeker, en ik zie ook nog wel opties waardoor wij nog meer dingen erin
kunnen krijgen, en ik wel een goed gevoel bij heb sannen met de rest van de fractie.

De voorzitter: Dank, de heer Van der Spoel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan
gaan we naar de partij voor de Dieren, en dan geef ik graag het woord aan de heer
Groenewege. Gaat uw gang. Mijnheer Van der Spoel, ik heb hier uw kaartje nog. U gaat
vast nog een keer interrunnperen, dacht ik zo.

De heer Groenewege: Even kijken.

De voorzitter: En ik hecht eraan om even aan te geven dat dit uw maidenspeech ook is.
Ja.

De heer Groenewege: Ja, klopt. Maar ik kan me zo voorstellen dat talloze raadsleden muj
willen interrumperen om de Partij voor de Dieren ter verantwoording te roepen, dus als
ze dat willen doen dan zijn ze van harte welkom. Voorzitter, voor de Partij voor de
Dieren draait het om inhoud, dus daar duik ik meteen in. Het coalitieakkoord is gelukkig
inderdaad een Hoofdlijnenakkoord geworden, maar op een aantal punten stelt het
college wel degelijk concrete ambities, groeiambities welteverstaan. Ik citeer: om
Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. We zetten in op groei
van de economie. Einde citaat. Het is bijna hallucinant om dit in het jaar 2022 nog te
lezen. Economische groei ligt namelijk al jaren onder vuur en niet alleen door de Partij
voor de Dieren. Economische groei is namelijk niet de oplossing maar het probleenn.
Economisch antropoloog Jason Nickel zei het eerder dit jaar in de Volkskrant, ik citeer:
groene groei bestaat niet. Ik ken geen ander politiek verhaal dat zo gevaarlijk
onwetenschappelijk is. Einde citaat. Al vijftig jaar geleden in 1972 publiceerde de Club
van Rome het bekende rapport De grenzen aan de groei. Een rapport dat aantoonde dat
oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit onhoudbaar is. Het
geloof in economische groei op een planeet die niet meegroeit is een gevaarlijke
ideologie. Een ideologie die al tientallen jaren bijdraagt aan het onleefbaar worden van
de aarde en het ontstaan van grote grondstoffentekorten. We hebben de grenzen aan de
groei namelijk al lang overschreden. Economische groei is een oud ingesleten pad naar
de afgrond en de coalitiepartijen willen hier de konnende vier jaar op doorgaan, zeer
zorgwekkend. Ook zorgwekkend is het getreuzel van toekonnstige generaties te
behoeden voor rampzalige klimaatverandering. In 2040 moet Dordrecht klimaatneutraal
zijn volgens het coalitieakkoord. Dordrecht Duurzaam 2040 uitroepteken, juichen de
coalitiepartijen triomfantelijk. Er staat nog net geen smiley bij. Daarmee leggen we de
lat hoog, voegen de coalitiepartijen toe. En als je het vergelijkt met de slakkengang
waarmee Dordrecht nu duurzaam aan het worden is is dat inderdaad een hoge at, maar
kijk je breder om je heen dan valt het tegen. Eerder dit jaar legden honderd Europese
steden zich vast op het doel om in 2030 niet meer bij te dragen aan klimaatverandering
waaronder zes Nederlandse steden. Kijk, at is een hoge lat. Dat zijn de voorlopers waar
de coalitiepartijen een voorbeeld aan hadden kunnen nemen. Helaas doen ze dit niet. Ze
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willen wel dat Dordrecht toonaangevend is in Nederland, maar alleen als het om de
centen draait. Dordrecht is een toonaangevende evenementenstad, lezen we. We willen
in de top vijf staan van MKB-vriendelijkste grote gemeente, staat er. Leuk, maar waar
zijn alle andere ambities gebleven, bijvoorbeeld duurzaannste gemeente, groenste
gemeente, diervriendelijkste gemeente? Had er allemaal in kunnen staan, staat er niet
in. In mijn brief aan de formerende partij heb ik met goede hoop namens de Partij voor
de Dieren aandacht gevraagd voor dierenwelzijn en biodiversiteit. In het coalitieakkoord
wat nu voorligt kunnen we zien wat de coalitiepartijen met die inbreng hebben gedaan.
Zo kunnen we lezen dat de coalitiepartijen dierenwelzijn niet belangrijk genoeg vinden
om Liberhaupt te benoennen in het coalitieakkoord. We hebben het er eerder vandaag al
even over gehad in een interruptie van mij. Dat is bijna een prestatie, want het dossier
is wel aan een wethouder toegekend. Wethouder Tanja De Jonge krijg de eervolle taak
om iets te doen voor dieren. Zal ze met voorstellen komen om het dierenwelzijn in
Dordrecht te verbeteren? Het blijft ongewis. Wel moet ze ongedierte gaan aanpakken.
Een ding is duidelijk, menselijke belangen regeren de komende vier jaar in Dordrecht en
dat zullen de dieren weten. Op het vlak van biodiversiteit hebben de coalitiepartijen
meer geformuleerd. Het woord biodiversiteit staat er in ieder geval in, en dat kunnen we
over dierenwelzijn niet zeggen. Maar hoe de coalitiepartijen naar de natuur kijken is
traditioneel, zelfs stoffig. Een voorbeeld, de coalitiepartijen willen de Biesbosch meer
ontsluiten voor een Biesbosch die op dit moment al geteisterd wordt door
overweldigende recreatiedruk, klinkt dat niet best. En ook op andere plekken in het
coalitieakkoord gaat natuur steeds hand in hand met recreatie. Zo heeft het
coalitieakkoord het over verbindingen voor de natuur, maar ook zodat het makkelijker
wordt om natuurgebieden te bezoeken. Er komt bijvoorbeeld een waterverbinding
tussen de binnenstad en de Biesbosch, en donkere plekken worden extra verlicht. Daag
vleermuizen en welkom mensen. Overal mensen. Menselijke belangen regeren in dit
coalitieakkoord. Maar waar de natuur juist behoefte aan heeft is aan bescherming van
de rust. Mensvrije zones. Gaan we daar meer van krijgen? Durven de coalitiepartijen het
aan om de eigen belangen van de mensen niet voorop te stellen? Het coalitieakkoord
wekt weinig hoop. Voorzitter, ik sluit af. Wat voor bestuur krijgen we de komende vier
jaar? Ik citeer uit het coalitieakkoord: een bestuur dat altijd denkt vanuit het belang van
de stad, haar inwoners en bedrijven. Einde citaat. Dus niet: haar dieren, en niet haar
natuur. Maar dieren en natuur hebben ook belang, en die zouden volwaardig nnee
moeten tellen. Daar gaat de Partij voor de Dieren zich de komende vier jaar voor
inzetten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was een maidenspeech, dus graag uw applaus. En het is
natuurlijk mijn fout, maar dit applaus was ook een beetje nog voor de heer Struijk, want
die had ook vandaag zijn maidenspeech. Maar goed. Dat staat hier. Dan is het zo.

De heer Struijk: Ja, dan kunnen we wel weggaan, he. Bij het duidingsdebat heb ik ook
gesproken of telt dat niet mee?

De voorzitter: Goed, dat wordt gecorrigeerd, dus dan was het applaus niet voor u
mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Mooi. Ik heb een hekel aan applaus.
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De voorzitter: Oke dank. We gaan naar DENK. Het woord is aan de heer Safranti, gaat
uw gang.

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Ik zal in dit geval me gedeisd houden en niet
aanvallend zijn net als mijnheer Groenewege. Voorzitter, ook wij willen de beide
formateurs bedanken en het ambtelijke apparaat bedanken voor hun inzet. Voorzitter,
we hebben hier te nnaken met een rijdende trein waarbij de route en snelheid eerder
was vastgesteld door de drie zittende partijen. GroenLinks nnag een locomotief
toevoegen aan deze rijdende trein en wij, de oppositiepartijen, mogen met onze inbreng
hopen op een extra station stop in de geplande route. Voorzitter, het volgende over het
politieke akkoord, want ik heb het natuurlijk nnoeten inkrimpen tijdens mijn diner omdat
er heel veel is gezegd. Annbities rondonn de duurzanne groene stad, bestaanszekerheid
en gelijke kansen kunnen wij omarmen. Zeker omdat wij de genoemde ambities
letterlijk herkennen uit ons verkiezingsprogramma. In het akkoord staat dat het college
discriminatie en uitsluiting niet accepteert. Die mening delen wij. Maar we nnissen deel
twee. Voorzitter, juist met GroenLinks in het college hadden wij verwacht dat er in het
akkoord stond: wij konnen met een antidiscrinninatiebeleid. Jammer dat GroenLinks dit
tijdens de onderhandelingen heeft weggegeven. Daarbij nnissen wij de concrete acties
rondom de armoedeval. Zeker omdat we weten dat meer dan de helft van onze
inwoners onder de 23 duizend euro-grens per jaar zitten.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Burakcin, GroenLinks. Gaat uw gang.

De heer Burakcin: Ja voorzitter, toch nog eventjes richting DENK. Ik heb toch het idee
dat DENK het coalitieprogramma niet goed heeft gelezen, want er staat wel degelijk in
dat er een diversiteitsbeleid komt waaronder, volgens mu j heb ik het ook in mijn betoog
gezegd, een discriminatiebeleid een onderdeel van is. Dus dan vraag ik toch aan DENK
wat hij nu dan precies hieronder verstaat, want volgens mij is wel degelijk dat binnen
het coalitieakkoord aandacht is voor discriminatie als het gaat om beleid.

De heer Safranti: Ja? Voorzitter, dan wil ik mijnheer Burakcin vragen met een duidelijk
antwoord te konnen. Als u straks antidiscrinninatie ... Bent u bereid onn straks
antidiscriminatiebeleid anders toe te dienen met steun van uw college?

De heer Burakcin: Ja, voorzitter. Even voor de helderheid. Dit is een Hoofdlijnenakkoord.
Wij hebben ons gesteund...

De heer Safranti: Door alle drie de partijen?

De heer Burakcin: Als ik heel eventjes mijn zegje mag doen? Dit is een
Hoofdlijnenakkoord waarin wij dus hebben aangegeven dat er een diversiteitsbeleid
komt. En onderdeel daarvan is een discrinninatiebeleid. Dus dat betekent dat we dus een
overkoepelende visie gaan krijgen van het college en wij als raad mogen daar dus iets
van vinden. Dus dat is eigenlijk het complete verhaal. Dus ik snap niet waar u eigenlijk
uw verhaal vandaan haalt?
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De heer Safranti: Nou, mijn verhaal is duidelijk. En mijn verhaal is in dit geval of de
andere coalitiepartijen uw verhaal steunen? Daar gaat het nnij cm.

De heer Burakcin: Ja voorzitter, dat voorstel krijgen wij.

De heer Safranti: Prima. Dank u...

De heer Burakcin: Dus wij gaan er met z'n alien over.

De heer Safranti: Dank u wel, mijnheer Burakcin. Dan zien we dat zeker tegemoet in de
toekonnst en dan zullen we deze discussie natuurlijk verder houden. Voorzitter, als DENK
zijn wij voor een Hoofdlijnenakkoord. Echter vinden we dit akkoord te algemeen. Een
akkoord zonder koers. We gaan ervan uit dat dit akkoord ook doorbrekend is. Voorzitter,
wat betreft de wethouders wil ik de VVD connplinnenten geven voor het volgen van haar
lijst en het vertrouwen in eigen kandidaten. Dat kan ik helaas van GroenLinks niet
zeggen, terwijI er van het begin af aan het woord stabiliteit en vertrouwen herhaaldelijk
werd benoemd. Er had voor kwaliteit gekozen kunnen worden in plaats van kwantiteit.
Bij aanvang hebben wij de infornnateur al aangegeven dat wij voor parttimers gingen.
Juist in deze moeilijke, zware economische tijden had er gekozen kunnen worden voor
vijf fte's en toch zes wethouders. Zeker omdat we weten dat een van de kandidaat-
wethouders een parttime wethouder was in een andere gemeente met soortgelijke
portefeuille. Voorzitter, aandacht in verband met de verhuisplicht heb ik al eerder
genoemd. Tot slot, voorzitter, zijn wij blij met de wethouderposten inclusiviteit en
diversiteit en wensen we de nieuwe wethouders heel veel succes. DENK Dordts.

De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we naar de fractie Gewoon Dordt, mevrouw
Keene. Gaat uw gang. Nee, dat was geen maidenspeech. En nog even ter correctie,
mijnheer Struijk, het was toch uw nnaidenspeech, want ... Ja. Het duidingsdebat was
namelijk geen formele raadsvergadering. Het woord is aan nnevrouw Keene.

Mevrouw Keene: Yes. Heb ik geen dingetje

De voorzitter: Mijnheer Safranti heeft in de raad gezeten. Ja, er zijn allerlei regeltjes
voor. Het is nu eenmaal zo. U kunt ervan uitgaan dat we dat heel geed bijhouden.
Mevrouw Keene.

Mevrouw Koene: Mijnheer Kolff. Goed. Dank, voorzitter. Onder het motto Samen
bouwen aan een sterk en green Dordrecht kwam er een politiek akkoord ens raadsleven
in dat mij bijna aanleiding gaf em vandaag bloemetjes in mijn haar te doen. Wat een
blijheid. En dan denkt u natuurlijk, voorzitter, daar komt een heel positief verhaal van
Gewoon Dordt, maar nee. Het wordt wat kritisch, onndat het akkoord ens eigenlijk een
beetje tegenvalt. Een politiek akkoord op hoofdlijnen vinden wij het nneest acceptabele
alternatief voor een raadsakkoord, dus dat is het probleem niet. Wel hadden we
verwacht dat de hoofdlijnen spannender, concreter en stelliger zouden zijn. Bijna alles
wat erin staat is al eens aan de orde geweest in eerdere periodes, en dat had dus best
ook eerder met de stad gedeeld kunnen worden. En van die paar nieuwe plannen was
niemand omgevallen als ze dat eerder hadden gehoord. Het staat er allennaal zo
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algemeen dat je het er bijna niet mee oneens kunt zijn. Dat biedt natuurlijk veel ruimte
voor de raad, en dat is nnooi. Maar waarom is er dan uiteindelijk niet gekozen voor een
raadsakkoord? Dat was dan misschien logischer geweest, en nu komt het over alsof je
als coalitie niet ergens duidelijk voor staat. Een sterk en groen Dordrecht willen we
allemaal, denk ik, net als dat we bijvoorbeeld willen dat het er netjes uitziet en dat we
ons veilig voelen. De focuspunten lijken daarom open deuren te zijn. En ondanks dat we
als raad niet over de uitvoering gaan denken wij dat het juist daar wat spannend gaat
worden in de coalitie. En we hopen dat dit geen belemmering wordt om Dordrecht
richting toekomst te brengen. We weten zeker dat de wil er is, zowel bij de fracties als
bij de zes wethouders die zojuist geInstalleerd zijn. In onze stemverklaring over het
aantal wethouders hebben wij gezegd dat wij de beoogde portefeuilleverdeling prima
vinden, en dat is bijna waar. Wij vinden het vreemd dat het primair en voortgezet en
hoger onderwijs uit elkaar zijn gehaald. Het is net een beetje alsof opnieuw het NOVA
Tienercollege dichtgaat, zeg nnaar. We snappen wel dat zowel nnevrouw Van Benschop
als de heer Heijkoop het beste voor hebben met leerlingen en studenten. En toch zijn wij
als Gewoon Dordt bezorgd, want als we willen dat elk kind de kans moet krijgen onn
eruit te halen wat erin zit dan geldt dat voor alle kinderen en jongeren, en daar moet
een doorgaande lijn in zitten. Als we willen dat alle kinderen de Nederlandse taal beter
beheersen dan is dat niet lets dat per se opgelost kan worden met extra geld bovenop al
extra geld wat vanuit het rijk daartoe ter beschikking wordt gesteld. Het lijkt verstandig
dat beide wethouders de handen ineenslaan en richting Den Haag een lobby starten onn
eens te beginnen met het op een hoger niveau brengen van de Pabo, met alle respect
overigens voor de inzet van alle leerkrachten. Wat betreft taal. Gewoon Dordt vindt dat
je wat betreft laaggeletterdheid niet wegkomt in een akkoord met: ook voor ons
laaggeletterden moeten onze brieven leesbaar zijn. We zullen daarom proberen onn dit
onderwerp waar wij ons al vier jaar flink op inzetten zo snel mogelijk binnen diverse
portefeuilles die aandacht te geven die het verdient. Niet alleen ieder kind moet eruit
kunnen halen wat erin zit, dat geldt voor alle Dordtenaren en zeker voor de 18.000
mensen voor wie taal niet vanzelfsprekend is. Om op dit moment niet al te lang van stof
te zijn benoem ik een aantal onderwerpen kort waar we snel nneer concrete tekst op
verwachten onndat zij voor ons belangrijk zijn, en daar gaan we graag over in gesprek.
De opkonnst van de verkiezingen dat het hoger moet, wat er wordt verstaan onder een
droombaan, diversiteitsbeleid waarmee echt iedereen een plek heeft in Dordt, wat nu
echt de rol is van de genneente bij het oprichten van een ondernemersfonds, de
bereikbaarheid van het centrum en het voorkomen van verkeersinfarcten, en een
slimme mobiliteitsregeling voor kwetsbare doelgroepen waarmee we eindelijk een accent
kunnen gaan leggen op mensen die echt afhankelijk zijn van deur tot deurvervoer.
Genoeg voor nu, voorzitter. En ondanks dat we graag een wat meer daadkrachtige toon
hadden willen lezen in het politiek akkoord zal onze fractie net als de afgelopen vier jaar
een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de stad. Dat doen we
gewoon met elkaar.

De voorzitter: Hartelijk dank. Tijd over. Ja, die gaan we niet bij een andere inzetten. Op
Ons Eiland, de heer Gundogdu. Gaat uw gang.
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De heer Gundogdu: Voorzitter, beste raadsleden, beste publiek op de tribune, kijkers
thuis. Van harte welkonn zal ik zeggen en u gaat in ieder geval naar mijn maidenspeech
luisteren in deze periode. Voorzitter, we hebben het vanavond gehad over het proces
dat de formerende partijen hebben gevoerd de afgelopen weken. Ook bij ons in de partij
hebben wij een bepaald proces gevoerd. Nu hebben wij afgelopen vrijdag dit document
tot ons gekregen en ik dacht: nou, ik heb een fractie met drie man sterk, helaas geen
dames. We zijn in totaal drie keer bij elkaar gekomen, hebben dit document heel goed
bestudeerd en ik dacht: nee, dit moeten wij anders doen. En ik heb daar geen
toestemming voor gevraagd, maar gisteren heb ik met een aantal partijgenoten onder
embargo dit document bestudeerd, want ik wilde nannelijk van hun weten, mensen die
niet zodanig actief zijn in de politiek, wel betrokken bij deze stad, zelfs enorm
betrokken, wat zij nou vinden van dit akkoord. Nou, er spelen twee dingen. Er werd
gezegd: we kunnen heel hard tegen dit document zijn, want wat kopen we ervoor? Waar
kunnen wij deze coalitie over vier jaar op aanspreken? Want het is allennaal heel vaag en
heel abstract. Anderzijds gingen er ook geluiden op van: nee, we moeten ze een kans
geven. Het zijn allemaal een voor een mensen die betrokken zijn bij deze stad. We
hebben een nieuwe gemeenteraad en dit biedt ook perspectief mede omdat de
formerende partijen ons hebben toegezegd dat zij met ons deze raad heel actief aan de
slag willen bij de uitvoer van de diverse programma's. Zo hebben wij dus ook onze
woordvoering opgezet. Voorzitter, ik vervolg. Ik wil in ieder geval namens mijn collega's
de formerende partijen bedanken voor het opnennen van een aantal punten die wij zo
vrij zijn geweest om aan te leveren. Ik ga ze niet een voor een noennen, maar ik wil
deze dank overbrengen aan de partijen. Nu kunnen wij inderdaad ook wel zeggen: welke
keuzes ma ken wij nou? Wat is nou de visie? Welke budgetten zijn eraan gekoppeld.
Voorzitter, dat gaan we dus nu vooralsnog niet doen. We gaan met elkaar straks het
gesprek aan tijdens de diverse programma's en ik zeg gelijk daarbij: u heeft ons aan uw
zijde als de belangrijkste nneetlat, in ieder geval voor Op Ons Eiland is de participatie bij
ieder voorstel. Als de participatie niet goed is georganiseerd, zeg ik nu alvast: daar gaan
wij niet mee instemmen, want, voorzitter, we weten allennaal dat het vertrouwen in de
politiek en in dit gremiunn helaas tanend is. Wij zijn aan zet en het college uiteraard ook
om daar werk van te maken, dus dat is onze belangrijkste voorwaarden.

De voorzitter: Interruptie. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Nou, ik ben heel erg geInteresseerd in wat de heer Giindogdu ziet als
oplossing dan, want als hij aangeeft dat de participatie te wensen overlaat dat hij dan
niet akkoord gaat, ik neem aan dat hij dan juist voor zichzelf een kans ziet om ervoor te
zorgen dat die participatie wel goed gaat, dus kan hij daar wat concreter op zijn in
plaats van de bal weer weg te spelen?

De heer Gundogdu: Voorzitter, ik begrijp mevrouw Koene heel goed. Wij hebben de
handschoen al opgepakt. Vandaar dat ik ook zojuist heb toegelicht dat ik dus de vrijheid
heb genomen, en de burgemeester zal mu j daar vast op aanspreken, maar ik heb dat
programma dus gedeeld met mijn collega's, want je kan natuurlijk met die professionals,
en dan zeg ik even de drie collega's, althans, de fractie, dat wij een oordeel vellen over
dit document, maar ik heb de vrijheid genomen om juist met een aantal mensen die niet
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betrokken zijn bij de dagelijkse politieke activiteiten om wel met hen te delen waar het
over gaan hebben de komende vier jaar, dus die handschoen pakken wij zeker op.

De voorzitter: Even voor de duidelijkheid, ik ga u daar niet op aanspreken, want het was
een product van vier partijen en die gaan over het opleggen van hun embargo en ik niet,
dus gaat u verder.

De heer Gundogdu: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, wij hebben steeds groter
wordende groepen Dordtenaren die helaas niet kunnen rondkomen met hun inkonnen,
geen woning kunnen vinden of huur kunnen betalen. Er is helaas heel veel ellende in
deze stad. De uitdagingen zijn alom. Wij hebben in dit document ook gelezen, weliswaar
op een heel abstract niveau, dat het college bereid is en heel betrokken is bij deze
groepen om hen te benaderen en daar met concrete oplossingen voor te konnen.
Voorzitter, we gaan ze daaraan houden. Vervolgens zeggen wij er ook bij: er zijn een
zestal collegeleden, eentje meer dan de vorige periode. Het excuus dat we in het
verleden wel eens hebben gehoord dat het druk is en dat we het niet hebben kunnen
handelen of dat het zo lang heeft moeten liggen op de plank zullen wij dan ook niet
accepteren. Voorzitter, ik wil voor de komende jaren Maarten, Peter, Rik, Chris, Tanja en
Marc en uiteraard Wouter, de burgemeester, bedanken voor hun inzet nu alvast en we
gaan jullie heel nauw volgen. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar de SP-fractie. De heer Portier, gaat uw
gang. Het pasje van de heer Gundogdu zit ook nog in de ...

De heer Portier: Voorzitter, leden van de raad, publiek, et cetera, vanochtend hebben
wij een mooie presentatie van het akkoord gezien en een flitsend reclamefilmpje. Ook
het akkoord zelf bevat prachtige woorden en de mooiste ambities. Er is intensief
onderhandeld. Vooraf hadden wij gezegd dat een akkoord op hoofdlijnen van ongeveer
tien pagina's voldoende zou zijn voor ons. Het zijn er 25 geworden, nnaar met veel
foto's. Als ik echter kijk naar de concrete afspraken, dan zie ik er niet heel veel. Die
hadden nnogelijk op een briefkaart gepast. Kennelijk is besproken om de echte
onderhandelingen uit te stellen tot de boezem van het college en de toekomst. Wat dat
betreft kan ik over het resultaat van langlopende en intensieve onderhandelingen een
oud spreekwoord aanhalen: de berg is bevallen en baarde een muis. Het akkoord bevat
veel open deuren en zinnen die in een mooie pronnotiefolder zouden vaststellen. Ik haal
een paar voorbeelden aan. We leren dat groen belangrijk is, dat daar dieren kunnen
leven, er staat zekerheid dat je een inkonnen hebt en een dak boven je hoofd, dat elk
kind veilig en gezond en met plezier op moet kunnen groeien, dat sport en bewegen
gezonder en gelukkiger maakt. Onze stad leeft, uitroepteken. Et cetera, ad infinitum.
Laat ik ingaan op de concrete punten die er wel in staan. Dertig procent woningen in de
sociale huursector, direct ook het nneest positieve punt wat nnij betreft in dit akkoord en
niet verwonderlijk omdat drie van de vier partijen dit al wilde waaronder twee partijen
die in het vorige college nog niet zover waren. Verdere invulling zal echter nodig zijn.
Worden het allennaal woningen van rond de 750 euro? Hoeveel woningen van de 600-
650 konnen er voor gezinnen? Hoeveel kleinere woningappartementen voor jongeren of
starters rond de 400 euro? En de betaalbare koopwoningen, worden dat woningen van
325.000 euro waarvoor je twee modale inkomens nodig hebt om die te betalen? Of
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komen er ook woningen van rond de 250.000-275.000 euro? En gaat de ambitie echt
waargemaakt worden? Wordt het plan bijvoorbeeld om op de Vlijweide langs de
Noorderwijk alleen maar dure woningen te bouwen aangepast naar ook sociale
huurwoningen? Of wachten we tot dat de giftreinen weg zijn als er nnisschien over
twintig jaar een tunnel ligt voor een deel sociale woningen in de spoorzone kunnen
realiseren? Bij de energietransitie wordt gesproken over een energieneutraal Dordrecht
in 2040 in plaats van in 2050. Uiteraard een volstrekt betekenisloos onderscheid van een
coalitie die er tot 2026 zit. De discussie over 2040 of 2050 heeft lets van de theologische
discussies in de middeleeuwen over hoeveel engelen er op de punt van een naald
passen. Het heeft geen echt effect op het werkelijke leven. Wat gaat er dan de konnende
vier jaar gebeuren? We lezen veel over annbities en plannen, maar zien geen concrete
doelstellingen. Geconstateerd wordt dat er 16.000 woningen zijn die een slecht
energielabel hebben. Ja, ik ben op bezoek geweest bij iemand die inderdaad in een
woning zat met vijftien graden onndat ze niet meer de kachel aan durfde te zetten.
Hoeveel van die 16.000 woningen kunnen we de komende jaren goed isoleren? Wat ons
betreft alle 16.000, maar wat wit de coalitie? Tevreden met een paar honderd of toch
met minimaal de helft? We leren het niet. Verderop in het akkoord is uitgelegd dat het
warmtenet warm water naar de huizen brengt, dank u wet voor de informatie, en dat we
in gesprek gaan over geothermie, warmte uit de grond in plaats van het verbranden van
afval. Maar worden deze periode de eerste boringen gedaan of blijft het bij gesprekken
over geothermie? Een nnooi voornemen is om voor iedere Dordtenaar die geboren wordt
een boom te planten. Dat zijn er dus iets minder dan 1200 ieder jaar. Er zijn 156.000
bonnen in Dordrecht, dus de grandioze annbities betekent dat elk jaar het aantal bomen
0,7 procent groeit, in vier jaar met 2,8 procent, waar dan de kap natuurlijk nog even
van afgetrokken moet worden. Op het onderdeel arbeidsmarkt staan veel
lovenswaardige woorden over het MKB waar we natuurlijk van harte achter staan. We
missen aandacht voor nnensen die vanwege een beperking of andere reden het nnoeilijk
hebben om aan betaalde banen te komen of die te behouden. Een maatregel als
basisbanen om iedereen die maar enigszins kan werken aan een betaalde baan te
helpen, hadden wij graag opgenomen gezien, evenals duidelijkheid over veiligstellen en
uitbreiden van beschutte arbeidsplaatsen, de opvolger van het door staatssecretaris
Klijnsnna afgebroken sociale werkvoorziening. Tenslotte nog een punt over het bestuur
waar we wet erg blij mee zijn. Mijn fractie-collega Jack 't Lam heeft in de vorige periode
vaak erop gewezen en dat bij rechtsza ken tussen burgers van onze genneente het goed
zou zijn als ook wethouders de vinger aan de pots zouden houden. Nu is opgenomen dat
bij zaken in hoger beroep er altijd door een wethouder naar gekeken zou worden. HuIde
voor dat punt. Tenslotte nog eens over financiele strategie. In de vorige periode
bereikten wij een sluitende exploitatiebegroting dankzij ook trekkingen aan de reserves.
Nu gaan we de uitgaven die voor een paar jaar lopen niet nneer opnemen in de
exploitatie, maar direct betalen vanuit reserveringen. De methode verandert, maar het
blijft een vornn van pot verteren waarbij de reserves die gelukkig nog wet omvangrijk
zijn beetje bij beetje worden uitgegeven. Voorzitter, het coalitieakkoord is een akkoord
tussen vier partijen en wordt niet aan de raad ter stemming voorgelegd, maar hoewel
we het college veel succes toewensen met alle ambities kunnen wij dit akkoord op deze
man ier niet steunen. Dank u wet.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Geen vragen. Vergeet uw pasje niet. We gaan naar de
PVV. Het woord is aan de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Yes. Voorzitter, voordat ik ga reageren op de plussen en nninnen
die de PVV ziet in het coalitieakkoord eerst een opmerking over de verkiezingen en dan
met name over het opkomstpercentage. Slechts 47 procent van de kiesgerechtigden
Dordtenaren heeft gestennd en een deel van deze mensen ziet zijn partij, zijn of haar
partij nu vertegenwoordigd in het college. De mensen die ik sprak tijdens de
verkiezingscannpagne, want je gaat dus ook nadenken van: hoe komt het nou dat er zo
een laag percentage opkomt? De mensen die ik sprak tijdens de verkiezingscampagne
hadden het vaak over een onbetrouwbare overheid en vaak ging het dan over de
landelijke politiek, het toeslagenschandaal, het verkeerd infornneren van de Kamer, het
nog steeds niet cornpenseren van de Groningers voor wat betreft de aardbevingsschade,
het kroonbeleid en tenslotte een premier die veelvuldig de waarheid niet lijkt te spreken.
Dit terechte wantrouwen in het kabinet, vandaag kwann een percentage van 83 procent
eruit die het kabinet niets meer vertrouwt, straalt helaas ook af op de genneentelijke
politiek. Het is dus van het grootste belang dat wij als lokale politici laten zien dat we
betrouwbaar en open zijn naar onze inwoners toe. Dit is een gezannenlijk belang en voor
onze partij betekent dit dat we meer de wijk ingaan. Juist omdat het college een
beperkt, laat ik het zo zeggen, een beperkt percentage van de kiesgerechtigde
Dordtenaren achter zich heeft staan, is het belangrijk dat ook het college met een open
oog en oor naar de inwoners staat. Het college en de raad zijn er immers om het
stadsbelang te dienen. Het coalitieakkoord gaat in een paragraaf in over de betrouwbare
overheid. Er worden participatietrajecten beloofd en er wordt beloofd om open en helder
te communiceren. Hartstikke mooi trouwens. Mooie voornennens, maar de tijd zal leren
of de burger in werkelijkheid hier in Dordrecht kan participeren of voldoende kan
participeren. Bij participatie gaat het erom dat je niet alleen de mensen die jouw beleid
geweldig vinden gehoord worden, dat je daarnaar luistert, maar juist ook de critici. Dat
koersvaste beleid dat dit college belooft, kan nog wel eens gaan botsen met het
participeren van onze inwoners. Onze partij, de PVV, zal in de loop van deze
collegeperiode nnogelijkheden laten onderzoeken naar een nog grotere betrokkenheid
van de inwoners, bijvoorbeeld in de vornn van referenda. We nnoeten de inwoners
terughalen. Ik lees in het coalitieakkoord een mooie zin dat het college de mensen beter
moet informeren. Absoluut waar, maar nog belangrijker is het dat de inwoners het
college en raad kunnen vertellen wat zij willen. Het coalitieakkoord wat hier voorligt, is
op veel vlakken vaag. Dit wisten we, want er zou een akkoord op hoofdlijnen konnen. Er
staan weinig concrete zaken in en daaronn is het wel erg moeilijk om dit akkoord te
ondersteunen zoals het nu voorligt. Je moet nannelijk dan weten wat je ondersteunt en
aan een visieverhaal alleen hebben we weinig. Er zijn te weinig gegevens om nu te
kunnen zeggen: we gaan dit verhaal zoals het er nu ligt ondersteunen. Wel zullen we
uiteraard als dit verhaal wat praktisch wordt gennaakt in de vorm van verschillende
voorstellen per voorstel bekijken of wij erachter kunnen staan of niet. Tegen het vorige
college zeiden we in 2018 dat we het positief kritisch zouden volgen. Tegen dit college
zegt de PVV: dit akkoord is te vaag voor ons om er ja tegen te zeggen. Laat eerst maar
eens wat zien. Vertrouwen moet je verdienen. Ik geef een voorbeeld van de
onduidelijkheden die in het akkoord staan, een voorbeeld. Het onderdeel betaalbare
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woningen, net al iets gezegd in een interruptie. Onze partij wil bouwen, dat is bekend,
voor alle inwoners, rijk en arm, alles wat ertussen zit. Op zich is het goed om te lezen
dat het college aangeeft dat dertig procent van de woningen die gebouwd gaan worden
sociale huurwoningen zijn en nog 1500 koopwoningen in de betaalbare prijsklasse. De
informatie die ontbreekt is echter hoe we dan uitkomen met de planning. Komen we dan
wat sociale huurwoningen betreft hoger uit dan een aantal in 2016? Jammer dat het
college een duidelijke annbitie niet heeft vertaald in concrete cijfers, erg jammer,
gemiste kans. Transparantie, college, vergroot de betrouwbaarheid namelijk. Het vorige
college had een standpunt dat het aantal sociale huurwoningen in 2030 hetzelfde zou
moeten zijn als in 2016. Zelfs in dat streven liepen ze achter in de planning. Wij hebben
echter altijd aangegeven dat er nneer sociale huurwoningen nnoesten zijn op termijn. Dat
zie ik met het collegeakkoord niet snel gebeuren. Althans, ik zie geen getallen. Ik kan
het niet beoordelen. Even kijken. Nou, verder opnnerkingen over de volgende zaken. Het
onderdeel duurzame en groene stad. Het college heeft afgesproken om tien jaar korter
over de energietransitie te doen. Dat kan een enorme financiele druk betekenen voor de
inwoners van onze stad. Op zich is het ook niet te beoordelen, want ook daar missen we
de cijfers voor. Er staan voornennens in, maar het financiele plaatje is nog onbekend.
Overigens staan we sowieso huiverig tegenover een aantal maatregelen.

De heer Den Heijer: Voorzitter.

De voorzitter: Een interruptie. De heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Ik ben ook wel geinteresseerd in de opvatting van de PVV over deze
energietransitie, duurzaamheidambities dat we die op 2040 fornnuleren. De vraag aan de
politiek is ook vaak: wat is de consequentie nou als je het niet doet? En u haalt nou
precies het punt naar voren in het kader van financien, wat betekent het voor het
huishoudboekje dat mensen op dit moment nou juist tegen enornn hoge energiekosten
aanlopen en wij ons zorgen maken op de aankomende winter en ons dat juist het besef
heeft doen doordringen om die versnelling te willen maken. Ziet u dat heel anders of
bent u bereid om hier ook constructief op mee te denken omdat het ook voor uw
achterban misschien het ook wel heel simpel is om het huis te isoleren, om de
duurzaamheidsannbities na te komen?

De heer Van Leeuwen: Ik ga eropin, uw vraag, want ik heb het eigenlijk at een beetje
uitgewerkt. Voor zover ik het niet vertel ga ik er zo bij aansluiten. We staan huiverig
tegenover een aantal maatregelen zoals we at bepleit hebben in de raad. Het opwekken
van energie zou wat ons betreft meer op landelijk niveau geregeld nnoeten worden door
bijvoorbeeld kerncentrales te bouwen of waterstofcentrales of thoriumcentrales
ontwikkelen op ternnijn. Wel staan we positief tegenover beleid dat sowieso voordeel
oplevert voor de inwoners. Hierbij denken we inderdaad aan het isoleren voor je huis,
het warnntenet en het plaatsen van zonnepanelen op daken. We zijn iiberhaupt tegen
nnens- en dieronvriendelijke windmolens. Ook zijn we geen voorstander van luidruchtige
warmtepompen. Wij gaan namelijk voor leefbaarheid. We zijn in principe ook tegen
verplichte maatregelen en tegen maatregelen die onbetaalbaar zijn voor bepaalde
inkomensgroepen. Een duurzanne stad houdt ook in dat je duurzaam met mensen
omgaat. Overigens zijn wij voor een groot stadspark dat het college wil aanleggen waar
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mensen kunnen recreeren, maar wij vinden het wel van belang dat bestaande parken
blijven. En om even op uw vraag in te gaan, we bekijken het voorstel onderbouwd met
een financieel plaatje. Daar gaan wij goed naar kijken in de komende jaren. We
ondersteunen een belangrijk deel van de paragraaf focus op bestaanszekerheid en
gelijke kansen. Veel dingen gebeuren nu al. Vooral vinden wij het van belang dat meer
mensen aan het werk gaan. In principe moeten alle mensen die een uitkering hebben zo
snel mogelijk aan het werk en moet er glashelder vast komen te staan wat betreft de
mensen die niet aan het werk gaan waarom dit zo is. Waar we wel van geschrokken zijn,
is dat het college de regeling voor gratis openbaar vervoer wil afschaffen voor 65 plus.
Juist in het kader van transparantie had een alternatieve regeling in het akkoord moeten
staan. 65-plussers gaan op deze manier wel erg schrikken van het voornemen. Wees
dan ook duidelijk over wat je wil. Dan het onderdeeltje focus op groei van de economie
en een gezonde arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat bedrijven zelf initiatieven kunnen
nennen, dat de regelgeving zo beperkt nnogelijk wordt. Ook ondersteunen we de inzet
van flexibele werkplekken verspreid over de stad en minder regelgeving. Alle voorstellen
die zorgen voor een betere bereikbaarheid ondersteunen we. We maken ons wel zorgen
om het aantal parkeerplekken in Dordrecht. We hebben een totaaloverzicht gevraagd
aan het vorige college over vraag en aanbod van parkeerplekken, maar we hebben
helaas nog geen antwoord gekregen. Iedereen heeft recht op een parkeerplek in
Dordrecht. Het akkoord wekt de indruk dat de parkeertarieven flink gaan stijgen de
komende vier jaar.

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, ik attendeer u erop dat u nu op zeven minuten zit.

De heer Van Leeuwen: Dan ... Ja, ik ben bijna klaar, dus dat komt goed uit.

De voorzitter: Prima. Heel goed.

De heer Van Leeuwen: Dan nog even over de paragraaf focus op een veilige en leefbare
en levendige stad. We zijn het ook grotendeels eens met deze paragraaf. Zichtbaardere
handhaving is goed. Meer canneratoezicht is goed om maar een paar voorbeelden te
noemen, maar we zien het nut niet van verplaatsen van de parkeergarage aan het
Energieplein. Het lijkt ons ook vrij kostbaar. Verder, hebben we gezegd, zien we hoge
parkeertarieven niet zitten en vinden wij dat er gewoon voldoende aanbod moet zijn
zodat er geen kunstnnatige parkeerplaatsenkrapte ontstaat met hoge tarieven. Dit was
het, voorzitter.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we tot slot zeg ik naar Forum voor Dennocratie.
Het woord is aan mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Geachte aanwezigen, dank aan de
coalitiepartijen voor het samenstellen van dit akkoord, een politiek akkoord op
hoofdlijnen waarin mooie ambities worden weergegeven. Ik zal mijn betoog starten op
een punt waar wij fundamenteel anders tegenaan kijken om vervolgens af te sluiten met
een positieve noot. De annbitie om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn, leidt tot
maatregelen die niet allemaal ten goede konnen van de inwoners. Begrijp mij niet
verkeerd, wij vinden ook dat men goed moet zijn voor de aarde en bewust met natuur
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en milieu om moet gaan. Het vervuilen en mishandelen van alle elennenten van de
natuur dient tot het nulpunt te worden gebracht. Vanuit onze visie heeft het echter een
groter effect wanneer we bij ons handelen bewust kiezen voor wat meer gaat creeren
voor de aarde en daarmee ook de inwoners van de aarde. Het zal dan ook meer
opleveren wanneer we bewustzijn overbrengen en laten zien dat dat ook daadwerkelijk
een groter effect heeft. Het willen opleggen van regels, de controle willen houden over
het klimaat, de nnensen dwingen iets te doen terwijI ze toch niets zien, is niet wat de
aarde nodig heeft. En we hebben ook gezien dat het nnoeilijk van de grond komt. Heeft u
er wel eens over nagedacht hoe dat komt? Volgens wetenschappelijke inzichten bestaat
de aarde al viereneenhalf miljard jaar. Wij !even hier grofweg tachtig jaar. Denkt u echt
dat bij het bepalen dat de aarde er niks over te zeggen heeft? De aarde weet wel hoe
het meet overleven. Stort genoeg beton en er komt een aardbeving. Maak genoeg kapot
en er komt een overstroming. Nognnaals, de aarde redt zich wel. Wat mag er ontstaan
als wij niet vernietigen maar de aarde eren en dankbaar zijn voor alles wat het ons
geen? Gas is bijvoorbeeld een grondstof van de aarde en ja, als wij het nnisbruiken en
verbruiken dan zal de aarde het niet meer schenken. Wat zal de aarde doen als wij
dankbaar zijn voor dit geschenk en het juist inzetten om meer te creeren voor de aarde?
De nnens consunneert en consumeert zonder terug te geven aan de aarde en dat mag
stoppen. En overstappen naar lets anders om dan weer verder te consumeren heeft
totaal geen zin. Dan ontstaat er wel weer een ander probleenn. Het bijbrengen van
bewustzijn hoe de aarde functioneert en handelen vanuit dankbaarheid en bijdragen aan
wat de aarde vraagt van ons

De heer Van der Net: Voorzitter.

De voorzitter: Interruptie. De heer Van der Net.

Mevrouw Van der Net: Ik ken mevrouw natuurlijk nog niet, maar ik vind het een mooi
verhaal, maar ik begrijp er echt helemaal niets van en dat kan ongetwijfeld ook wel aan
nnij liggen, dus misschien moeten we het daar eens een keer over hebben, maar dat
wilde ik even nneegeven. Het klinkt als een mooi verhaal, maar ik begrijp er helemaal
niets van.

De heer Lekker constructief.

Mevrouw Pichel: Ik hoor ook geen vraag.

De voorzitter: Ik hoer inderdaad geen vraag, dus gaat u verder met uw betoog.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voor uw opmerking.

De heer Groenwege: Voorzitter.

Mevrouw Pichel: Nogmaals

De voorzitter: Nog een interruptie, excuus. De heer Groenwege, gaat uw gaan.
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De heer Groenwege: Mag ik een constructieve interruptie doen? Mevrouw Pichel zegt dat
de aarde ons aardgas geeft, maar dat trekken we eruit met pompen en al. Wat we wel
gratis krijgen is het zonlicht en wind. Vindt mevrouw Pichel het dan niet holistischer als
we overstappen op een energievoorziening gebaseerd op zonlicht en wind?

Mevrouw Pichel: Ik kan u zeggen dat ik ook niet zeggen dat ik het er mee oneens ben,
dat gaf ik net ook aan in nnijn woorden. Overstappen naar lets anders om vervolgens
verder te consumeren, dat heeft geen zin, dus wat mij betreft gaat het dan ook over het
bewustzijn en de manier waarop de mensen ernnee omgaan, want op het moment dat
we ze lets anders bieden en het gaat op dezelfde nnanier verder, ik denk dat het meer
gaat creeren als men ook snapt wat wij aan het doen zijn en ik denk nog niet dat dat het
geval is, dus dat is voor nnij eigenlijk het onderliggende.

De heer Groenwege: Ik ben het met nnevrouw Pichel eens dat we niet alleen duurzanne
energie moeten produceren maar ook moeten reduceren, ons energiegebruik moeten
reduceren. Is Forum voor Democratie dan te porren voor nnaatregelen die
energiereductie voorstellen zoals het isoleren van een gebouw?

Mevrouw Pichel: Ja.

De heer Van der Net: Dat is duidelijke taal. Ik denk dat de heer Van der Net dat ook
heeft begrepen.

Mevrouw Pichel: Ja, fijn.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Pichel: Nogmaals, niet vanuit dwang en controle, maar vanuit het natuurlijke
proces van schenken en ontvangen zoals alle elementen van de aarde dat doen. Ik kon
het niet laten am dit met u te delen. Ik sluit graag als met mijn complinnenten voor de
vruchtbare samenwerking die geleid hebben tot het akkoord. Er is duidelijk te nnerken
dat er zorgvuldig aandacht aan is besteed en ik kijk ernaar uit am de komende periode
de mooie plannen te verwezenlijken. Wellicht zullen wij het hier en daar nog oneens zijn,
maar zonder wrijving geen glans. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. En dit was ook van mevrouw Pichel haar nnaidenspeech.
Hartelijk dank inclusief wat interrupties. Dames en heren, het klinkt alsof Beste
mensen, het klinkt alsof er nu een soort spontane schorsing ontstaat, maar dat is
natuurlijk niet de bedoeling, dat begrijpt u. Ik kijk even rand of er behoefte is aan een
tweede ternnijn. Ik zie geen vingers. Geen tweede termijn. Ja, dat betekent eigenlijk dat
we op dit moment de bespreking van het coalitieakkoord kunnen afronden. Er wordt
zoals gezegd niet over gestemd. Het is echt ter kennisname. Het zijn beschouwingen
over het coalitieakkoord geweest waarover wij hier niet besluiten. Li heeft wel heel
verschillende reacties gegeven en ik verwacht dan ook dat de coalitiepartijen en ook de
collegeleden over de verschillende inhoudelijke thema's nog met u het debat zullen
aangaan als de onderwerpen naar voren zullen komen. Dank u wel in ieder geval voor al
uw bijdragen en goed am te zien dat u zich allemaal ook zo hebt voorbereid.
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50.Motie vreemd aan de orde van de dag — fracties Gewoon Dordt en Op Ons
Eiland — Gewoon een kerstmarkt

De voorzitter: Dan gaan we naar het laatste agendapunt voor vandaag. Dat is de motie
vreemd ingediend door Gewoon Dordt en Op Ons Eiland. Het gaat over de motie over de
kerstmarkt en ik geef de indieners de tijd om de motie kort toe te lichten. Graag stilte in
de zaal. We zijn er nog niet. U krijgt koffie of thee. Voor de rest graag stilte. Dus het
woord is aan mevrouw Koene om de motie toe te lichten en in te dienen en dan gaan we
daarnaar kijken welke fracties daarop willen reageren. Mevrouw Koene, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Ik snap best wel dat het aan de ene kant vervelend is
dat we bij zo een raad als dit dan ook nog een motie vreemd hebben. Maar goed, het
kan, dus waarom niet. En het heeft er vooral nnee te nnaken dat het besluit dat de
kerstmarkt niet door zou gaan dat dat bij een heleboel ondernemers rauw op het dak is
gevallen. We hebben wel vragen gesteld, maar eigenlijk, dat is misschien flauw, maar
we horen niet wat we willen horen en dat is dat er misschien eens een keer goed
gekeken moet worden of Ciberhaupt degenen die het organiseren nog wel degenen zijn
die dat zouden moeten doen al zou dat dit jaar niet zijn. Maar om dat toch te proberen,
hebben wij deze motie gemaakt en Op Ons Eiland steunt deze en dat is de oproep om de
kerstmarkt alsnog wel door te laten gaan. We hebben gezien bij Dordt in Stoom hoezeer
de ondernemers daarvan hebben kunnen profiteren, van omzetten en dat is met de
kerstmarkt sowieso ook altijd het geval en ik weet, want vandaag zei ook iemand tegen
mu j van: ja, maar winkels zijn wel geblokkeerd als er kramen staan. Dat snap ik
allemaal, maar over het geheel genomen zijn er heel veel ondernemers die daar een
hele goede boterham door verdienen en dat lijkt ons in deze tijd erg belangrijk, dus
vandaar deze motie vreemd en wat mu j betreft hoeven we er ook niet ingewikkeld over
te discussieren, maar ik weet niet of mijnheer Gundogdu dat wel wil, dus die nnag dat
zelf zeggen.

De heer Gundogdu: Voorzitter.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Nou ja, toeval wil dat ik afgelopen zondag met de penningmeester
van Dordt in Stoonn in gesprek was en die was enorm enthousiast over de omzet die is
gedraaid, ver boven de verwachting, want Dordtenaren zijn de afgelopen twee jaar
natuurlijk enorm beu omdat ze heel weinig hebben kunnen bezoeken. En los daarvan,
als wij het hebben over de kerstmarkt, voorzitter, al jaar en dag geven we als gemeente
en gemeenschap tonnen uit aan de promotie van onze binnenstad en een evenement als
de kerstmarkt dat is landelijk, internationaal zelfs bekend. We begrijpen eenvoudigweg
niet waarom nu de keuze wordt gemaakt op basis waarvan en op basis van welke
afgewogen argumenten dat een dergelijk evenement van zo een allure geschrapt moet
worden terwijI we nota bene zitten in een situatie dat we juist ondernemers zoveel
mogelijk willen ondersteunen. Wij krijgen ook die klachten vanuit de ondernemers,
onbegrip dat die keuze is gemaakt.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Is de motie inmiddels verspreid? Kan iedereen erbij? En
dan kijk ik rond wie van de fracties daarover het woord wil voeren. Ik zie veel handen.
Dan ga ik toch even alle partijen af. Dan begin ik bij de VVD. Gaat uw gang.

De heer Den Heiler: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of de nieuwe raadsleden dat
ook weten, maar ik stond in de vorige raad te boek als iemand die evenementen en de
stad gezelliger maken en een warm hart toedraagt en dat trekken we graag door in deze
nieuwe periode. De kerstmarkt is natuurlijk een enorm groot evenennent waar nnensen
echt van genieten. Ook op dat punt was het voor ons verbazingwekkend dat we daar
dan mee stoppen, maar daar zit volgens mij nog een verhaal naast en dat blijft een
beetje onderbelicht. Dat is dat ik ook vernomen heb dat we de Dordtse Decemberdagen
gaan doen en dat heeft een veel langere reikwijdte dan drie dagen, maar ik ben meer
meegenomen in het felt dat die kerstmarkt niet doorgaat dan wat het alternatief is. En
dan is mijn vraag aan het college: kunt u dat nnisschien helder maken voor ons?

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk even naar GroenLinks. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan mij volledig aansluiten bij wat de
heer Den Heijer zegt, want we hebben inderdaad jarenlang genoten van de kerstmarkt,
zeker toen die nog twintig jaar geleden, misschien nog lets korter, maar toen het in
ieder geval nog echt een hele mooie kerstmarkt was met vuurkorven op straat
enzovoort. De veiligheidsnormen, ja, dat kan nu allennaal niet meer, dus het is als je
kijkt hoe het nu geworden is, is het nog de vraag of de spin-off die het geeft of dat nog
steeds hetzelfde is. En wij zijn ook zeker benieuwd naar wat de wethouder kan zeggen
over de alternatieven die er zijn door het uitbreiden van de Decemberdagen.
Mogelijkerwijs levert dat net zoveel op of nnisschien zelfs nog wel meer voor de
ondernenners als dat de huidige kerstmarkt op dit moment doet.

De voorzitter: Hartelijk dank. Beter Voor Dordt, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, dank u wel. In een eerste reactie is Beter
Voor Dordt vooral benieuwd of het college met dit voorstel de kerstmarkt voor de
toekomst een zachte dood wil laten sterven en wil vervangen door de Dordtse
Decemberdagen of dat het wel degelijk mogelijk is dat we de konnende jaren de Dordtse
Decemberdagen gaan combineren met een kerstmarkt in een oorspronkelijke of een
nieuwe stijl. Dus wat ons betreft hoeft het een het ander niet uit te sluiten, dus graag
reactie.

De voorzitter: Hartelijk dank. De VSP-fractie. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dat geldt ook vanuit de VSP. Wij sluiten aan bij de
woordvoering van de heer Den Heijer. Het gaat ons om de transparantie in dit proces en
waaronn is ervoor gekozen om dit al acht maanden voor december af te lassen daar we
nog geen alternatieven hebben die eigenlijk, ja, ik kom nu even niet uit mijn woorden,
die een grotere reikwijdte hebben dan de kerstmarkt die drie dagen duurt? Dus we
wachten even het antwoord van het college af.
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De voorzitter: Dank u wel. De ChristenUnie/SGP-fractie, de heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter. Heel kort, ook wij willen graag eerst de reactie
van het college afwachten en een kerstmarkt an sich, zeker zoals die de laatste jaren
was daar waren wij niet zo heel enthousiast over.

De voorzitter: Hartelijk dank. De CDA-fractie. Ja, de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, het CDA begrijpt het wel
dat Gewoon Dordt deze motie indient, want ook het CDA was een beetje verbaasd dit
bericht uit de media te moeten ontvangen en ook nog gecommuniceerd door een
directeur marketing in plaats van door een college of een wethouder of een
raadsinfornnatiebrief of hoe dat ook allemaal gekund zou hebben. En daarbij ontbreekt
ook bij ons het inzicht waaronn dit besluit genomen is. Je hoort van alles. Is het vanwege
het risico op Covid en teleurstelling om het weer te moeten afzeggen of vinden we
stiekem de Dordtse Decemberdagen toch een mooier alternatief? En als dat al zo is,
welke cijfers en inzichten liggen daar dan aan ten grondslag? We weten het als
raadsleden niet, dus we kunnen nu ook nog niks vinden van deze nnotie of het wel of
niet moet doorgaan. Het proces vinden we wat vreemd en op inhoud horen we graag het
antwoord uit het college om in de tweede termijn een oordeel te kunnen vornnen.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid. De heer Van
der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel voorzitter. We sluiten ons aan bij de woorden van de
heer Van der Kruijff, maar wij komen ook nog wel eens op straat en dan hebben we ook
gesprekken net als Gewoon Dordt en Op Ons Eiland en waar wij het vooral veel over
hebben gehad met die mensen, met die ondernemers, is dat er het gevoel is dat corona
wordt gebruikt als excuus om iets nieuws te gaan proberen en ik had het wel mooi
gevonden als gewoon werd gezegd: wij hebben een duidelijke keuze gemaakt. In dit
geval kwam dat bij Dordrecht marketing vandaan en wij gaan voor die Decemberdagen.
Verdedig dan die keuze in plaats van dat je je verschuilt achter iets waarvan we niet
zeker weten of dat om die reden is. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Partij voor de Dieren en. De heer Groenwege.

De heer Groenwege: Ja, ik heb een feitelijke vraag, want in dit debat wordt er veel over
die kerstmarkt gesproken alsof de gemeente hem organiseert, maar zoals ik hem
begrijp, organiseert Dordrecht Marketing hem. Ik wil graag weten of dat is in de
opdracht van de gemeente of dat Dordrecht Marketing op eigen initiatief die kerstmarkt
organiseert en daar subsidie voor aanvraagt, want voor de Partij voor de Dieren maakt
het wel verschil. Als het in opdracht van de gemeente is, vind ik dat we er veel meer een
sturende rol in hebben dan als het gewoon een initiatief is van een organisatie, zelf als
die subsidie ontvangt.

De voorzitter: Hartelijk dank. DENK, de heer Safranti.
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De heer Safranti: Dank u wel voorzitter. Als liefhebber van de kerstmarkt vond ik het
jammer dat het dit jaar niet zou doorgaan, maar ik ben ook benieuwd naar de
decennbermaanden, dus ik zou ook kijken of er een combi mogelijk is, dus ik wacht ook
even een reactie van de wethouder af.

De voorzitter: Hartelijk dank. Gewoon Dordt heeft natuurlijk de motie ingediend. Heeft u
nog behoefte aan een eerste termijn? Dat is niet het geval. Op Ons Eiland? Ook niet. De
SP-fractie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, een paar woorden. Als inwoner van de binnenstad was ik
nooit heel erg enthousiast over de kerstmarkt, maar ik had altijd zoiets: als een hoop
mensen daar lol aan beleven, laat ze hun gang gaan. Wat ik altijd wel vreennd vond, was
dat een evenement waar ondernemers gigantisch veel aan verdienen en dat de
gemeente daar heel veel geld bij moest steken. Dan denk ik: vroeg wat meer voor die
vergunningen. Als ik nu kijkt naar dat proces van de vervanging van de kerstmarkt door
de Dordtse Decemberdagen, dan vind ik dat dat geen schoonheidsprijs verdient. We
hebben het altijd over participatie, er is geen genneentestuk of er staat niet twintig keer
in: samen met onze partners in de stad, samen met de ondernemers, samen met dit,
samen met dat, maar ineens komt ervan bovenaf een besluit: nee, het gaat er niet door.
We gaan nu naar de Dordtse Decemberdagen. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Dan
wordt het ook nog gegooid op Covid terwijI gewoon heel duidelijk lijkt dat we gewoon de
voorkeur geven aan de Dordtse Decemberdagen. Daar kunnen hele goede argumenten
voor zijn. Er is het een en ander gewisseld over dat het veel verspreider is, dat het meer
de lokale ondernemers zijn die meer baat hebben bij de Dordtse Decemberdagen,
allennaal prima argunnenten wat mij betreft, maar dat wel besproken nnoet worden met
bewoners van de binnenstad, met ondernemers via een normaal participatietraject en
dan had het voorgelegd kunnen worden ook aan de raad en niet op de manier waarop
het nu eigenlijk onderhand gebeurt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. De PVV-fractie, de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. Nou, de PVV die begrijpt de motie van
Gewoon Dordt en Op Ons Eiland wel heel erg goed. Het heeft mij zelf altijd heel erg
verbaasd dat je in april lets kan afgelasten in december, acht maanden van tevoren en
ik had de indruk dat dat door corona zou komen. Je bent toch niet helderziend ofzo? De
pandemie kan toch gewoon zijn uitgedoofd? Mijn vraag is: wat is nou precies de
achtergrond geweest van het afgelasten van de kerstmarkt? En verder willen we de
nnotivatie van de wethouder eerst afwachten. Dank u wel.

De voorzitter: Forum voor Democratie.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Ik heb geen probleem met verandering. Sterker
nog, ik omarm het graag. Ik ben het wel eens met opmerkingen die eerder zijn gemaakt
dat het fijn zou zijn om te horen wat nu anders is, wat de argumentatie is en wat de
verdere invulling is, want wellicht is het een betere invulling, maar dat kan ik nu nog
niet inschatten. Dank u wel.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Dan hebben we de eerste termijn van de raad gehad. We
gaan we naar het college. Het woord is aan wethouder Burggraaf.

De heer Burcigraaf: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zat even net te denken, maar ik ga
denk ik ook wel iets gedetailleerder in op dit evenement en de vragen en daarbij ook wel
wat herhalen van het schriftelijke vragenhalfuurtje, nee, sorry, het wonderlijke
vragenhalfuurtje dat at is geweest, maar ik denk dat het wel goed is voor dit onderwerp
om even breder de context te schetsen en ik begrijp heel goed dat er een motie komt en
dat de kerstmarkt zoveel de tongen beroert en zoveel mensen nou aan het hart gaat en
hier in de raad ook zoveel interesse in is, want het is een heel mooi evenement wat heel
veel oplevert voor Dordrecht. Om meteen even op de vraag van de Partij van de Dieren
in te gaan, een evenement waarvoor een aparte status is toegekend en de raad heeft
gezegd dat nennen we op in de begroting en vervolgens wordt vandaaruit een opdracht
gegeven. En dat is sinds ik denk een jaar of vijftien ongeveer of tien is dat aan
Dordrecht Marketing om dat uit te voeren met een aantal randvoorwaarden of doelen
daaraan. Die zal ik zo even op ingaan, maar om nog even een stukje verder in de
geschiedenis terug te gaan, het was ooit begonnen als een initiatief van de
winkeliersverenigingen Voorstraat West en de Grote Spuistraat als een winkeliersactie
tijdens de decembermaand. En dat is later op een gegeven moment werd het steeds
groter, is het overgenonnen of is die opdracht aan Dordrecht Marketing verstrekt.

Mevrouw Koene: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, nnevrouw Koene.

Mevrouw Koene: De kerstnnarkt is van oorsprong vanuit de Vleeshouwersstraat
ontstaan.

De heer Burograaf: Goed, oke. In ieder geval vanuit de winkeliers. Dat was het punt dat
ik wilde maken. Dat klopt wel, mevrouw Koenen? Kijk. Dus er zijn een aantal kaders
vervolgens aan die dagen mee te geven en dat is ons weer aan die stad te geven in de
decennbermaand, in de kerstdagen, een feestmaand, te zorgen dat Dordtenaren een
prettige feestmaand kunnen creeren op feestdagen, dat het een visitekaartje voor de
stad is, dus dat het dagjesmensen, toeristen aantrekt omdat het daarmee namelijk als
je sannen met de Dordtse ondernemers organiseert ook voor de winkeliers en de horeca
weer omzet oplevert en dusdanige omzet dat je daar vervolgens ook een jaar goed nnee
kan maken en daar profiteren uiteindelijk ook alle Dordtenaren weer van, want daarnnee
heb je voorzieningen in je stad waar je het hele jaar rond van profiteert. Vervolgens
hebben we ook gezien dat het een kwetsbaar evenement is. Er is in de vorige periode
voordat corona begon een flinke storm geweest waardoor de markt eerder moest
worden afgelast. Er zijn vervolgens twee coronajaren geweest. Of eigenlijk hebben we
toen corona begon gezegd van: ja, het kan niet. En op dat moment, en dat is ook in de
raad toen gecommuniceerd van: hoe gaan we nou in de tijd dat je geen evenementen
kan organiseren, hoe gaan we toch nog proberen het nnaximale eruit te halen? En toen
is het plan gekonnen van de Dordtse Decemberdagen met precies dezelfde doelstellingen
als die ik net noennde gericht op de kerstnnarkt, dus om nnensen naar de stad te trekken,
om een sfeervolle stad neer te zetten, die kerstbeleving, die december
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feestmaandbeleving en onnzet voor de winkeliers op te leveren. Daar is ook vanaf het
allereerste begin met de ondernemers samen een programma gennaakt, dus de POBD
onder andere die heeft in het programmateam gezeten en die hebben samen dat
programma gemaakt. Daar is de lichtjestocht gekomen met rondvaartboten. Het tweede
jaar dat er weer corona was, de eerste keer kon dat toch uiteindelijk maar voor
nnisschien een derde van het evenennent doorgaan, dus de rondvaartboten die nnoesten
volgens mij halverwege en uiteindelijk gecanceld worden. Het tweede jaar, denk ik, was
ook maar een kwart van het oorspronkelijke programma, maar was wel het programma
verder uitgebouwd met elementen die in de kerstdagen ook voorkomen, zoals de sing
along die je in de kerstdagen hebt, een aantal van die andere aspecten waarvan je zegt:
dat gaf een positieve sfeer ook aan die stad, maar ook vorig jaar heeft daar maar heel
weinig van plaats kunnen vinden en toch zagen we twee jaar lang dat het heel veel
mensen op de been bracht, dat er ook heel veel mensen buiten Dordrecht speciaal naar
de stad toe kwamen om dat te beleven en te zien en waar de afhaalhoreca, dat kon dan
nog wel, in leder geval ervan profiteerden, dus daarmee allennaal elementen waardoor je
zegt: ja, die Decemberdagen dat heeft het in zich om te kunnen bereiken zo een zelfde
doelstelling als je dat bij de kerstmarkt hebt en ook een maand lang, niet drie dagen,
maar gewoon een hele maand lang, dus daarmee kan je uiteindelijk nog meer bereiken,
misschien ook meer verspreid over de maand. We zitten nu in een lastig
evenementenjaar. De corona is uit beeld, maar je merkt wel bij alle organisatoren dat ze
met normaal oplopende kosten lopen, dat het moeilijk is om voldoende mensen te
vinden, om het nnaterieel te vinden van dranghekken, toiletten, et cetera. Dordt in
Stoom is gelukkig een mooi succes geweest, maar ook daar hebben ze gezien dat ze
heel veel onderdelen niet konden doen vanwege de omstandigheden vanwege het
heropstarten van het jaar en toen hebben we gezegd: laten we nou dat concept wat er
is nu in dit jaar in complete vorm uitvoeren en zodat we daarmee het ook even een keer
goed kunnen evalueren. En dat is in antwoord op terechte vragen die ik van Beter Voor
Dordt hoor en van de VSP zo van: ja, betekent dit nou het einde van de kerstmarkt zo
stiekem of is dat vooropgezet? Daar kan ik voor het moment nog nee op zeggen, want
ook daar zitten succesvolle en minder succesvolle elementen in, dus het doel is vooral
om nognnaals, langs diezelfde doelstelling in december die Decemberdagen te
organiseren, dat ook goed te evalueren. Wat werkt goed en wat werkt minder goed?
Weer even terug te kijken, want de kerstmarkt is natuurlijk in het verleden al wel vaker
geevalueerd, dus dan kan je dat ook daarnaast leggen en zeggen: wat waren daar de
succesvolle en minder succesvolle? En dat we dan voor volgend jaar een besluit kunnen
nennen over hoe we dan het evenement gaan vornngeven in die kerstnnaand en dat
brengt mij op het andere punt wat ik wel met u deel wat ik ook hierdoor alle readies
hoor. Ja, die connnnunicatie en het proces daar zijn we ontevreden over. Dat is niet
lekker. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat zit mij ook niet lekker. En ik zeg u toe dat
zodra dat programma voor die Decemberdagen helemaal rond is dat we u daarover
informeren zodat u ziet welk programma dat is, dat we daar ook even een duidelijk
agendaatje bij u wanneer het plaatsvindt, wanneer we die evaluatie doen en wanneer
we dan bij u met het voorstel konnen van: nou, dit waren de ervaringen van de
decembermaand, dat we tijdig genoeg ook met u kunnen gaan praten en hoe gaan we
dat dan volgend jaar doen?
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Mevrouw Koene: Voorzitter.

De heer Burggraaf: En ik heb er heel veel vertrouwen in als ik het enthousiasme zie wat
ik bij de POBD terug zie komen, bij horeca en winkeliers die ik spreek dat die
Decemberdagen ook dit jaar juist heel veel van die extra omzet, extra bezoekers, extra
sfeer, et cetera aan die stad kan brengen wat we zo graag willen in die decembermaand.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Oke. Nou, die staat gewoon aan. Echt. Nee, maar nnijn lampje brandt
wel, hoor. Ik heb het licht gezien. Voorzitter, de ondernemers Kijk, ik hoor de
wethouder zeggen van: ja, we gaan dat met u als raad delen. Dat vind ik hartstikke
interessant en ik vind het ook heel leuk cm daarover nnee te denken, maar ik vind het
voornamelijk interessanter dat de ondernemers in de stad worden nneegenomen en ik
denk niet dat dat volstaat met de POBD met alle respect. Dus ik zou het dan toch op zijn
minst op prijs stellen, want dat is nu niet gebeurd, dat er gewoon echt goed overleg
plaatsvindt met alle ondernemers. Niet iedereen zit bij de POBD, dus dan kan je wel
zeggen: ja, dat nnoeten ze dan maar wel doen, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dus ik
denk dat dat toch een hele intensieve actie dan moet worden am nnensen erbij te
betrekken en ik denk dat dat dus ook eens een keer vanuit de gemeente, want als
Dordrecht Marketing die opdracht krijgt dat er dan ook wel eens een keer kritischer naar
Dordrecht Marketing gekeken kan worden, want in de loop der jaren zijn er een aantal
mensen daar weggegaan en misschien is het wel een idee am die dan ook nninstens aan
tafel te hebben, laat ik het maar zo zeggen, dus ik denk niet dat u wegkomt met alleen
hier lets in de raad doen.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik ben het helennaal met u eens dat zoveel mogelijk
ondernemers die voor goede ideeen zijn daarbij betrokken moeten worden en die open
uitnodiging die is er ook. Dus als er ondernemers zijn die zeggen: daar hebben wij
ideeen bij, die kunnen zich melden bij Dordrecht Marketing. Dat is wel even het
makkelijkst, want dat is uiteindelijk de partij die de subsidie krijgt en dan zal sannen met
POBD die ideeen worden meegenomen, want nognnaals, het is echt ingestoken als een
evenennent dat ook nadrukkelijk met de stad samen vormgegeven wordt.

Mevrouw Kruger: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, ik wil even aan de wethouder vragen: is er dan ook een soort van
plan van aanpak in tijdspad, want bij de nneeste evenementen moet je voor een
bepaalde datum je plan hebben ingediend mocht je ook eventueel subsidie nodig hebben
of vergunningen. We weten dat dat maanden soms duurt. De decembermaanden, het
lijkt nog een eind weg, maar voor dat we het weten is het zover, dus is er een plan van
aanpak dat dan alle ondernemers kunnen weten van: tot die tijd hebben we de tijd cm
lets in te dienen?
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De heer Burqgraaf: Ja, voorzitter, en ik zal dit aandachtspunt nog wel even
terugbrengen en vragen hoe daarover gecommuniceerd is. Er is bijvoorbeeld in de
binnenstad, dan ben ik even de naam kwijt, maar nnevrouw Koene kan mij vast helpen,
een digitaal netwerk waarop alle winkeliers verbonden zijn met elkaar.

Mevrouw Koene:

De heer Burqgraaf: Dank u wet. Dus ik zal ervoor zorgdragen dat daar ook even wat
duidelijkheid wordt gegeven richting iedereen over wat de aanpak is.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, ik hoor de wethouder zeggen van: mensen met ideeen kunnen
aankloppen bij Dordrecht Marketing. Ja, een normale inspraakprocedure heeft alsnog
minimaal, nninimaal dat alle mogelijke betrokkenen, dat zijn in ieder geval alle winkeliers
van de binnenstad en alle bewoners van de binnenstad, een uitnodiging krijgen om een
keer mee te komen praten of wat zij wet willen en wat zij niet willen.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, zoals ik zei, het is een opdracht die verstrekt wordt
aan een partij met een aantal kaders. Die kaders geven we mee en vervolgens is het
aan die partij onn verantwoording af te leggen of het binnen die kaders wordt uitgevoerd
en ik neem dat mee terug en vraag nog een keer aandacht aan ze in de wijze waarop ze
communiceren via de kanalen die er zijn, want de verbinding met de bewoners binnen
de binnenstad en met de winkeliers en horeca die is gewoon goed. We hebben aan het
begin van het jaar de binnenstadvisie besproken en ook de binnenstadbedrijven in
oprichting, dus de structuur is erom makkelijk iedereen te kunnen bereiken, dus daar
hoeft u zich geen zorgen over te ma ken en het is niet een participatieproces zoals ik een
beetje beluister uit uw reactie. Het is gewoon een evenement dat georganiseerd wordt
volgens een aantal kaders en je zorgt als een aantal partijen daar ook nog ideeen bij
hebben binnen die kaders dat je dat kan afwegen en dat die kenbaar zijn en ik zal
zorgen dat daar nog extra aandacht is voor de communicatie daarover.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik ben hier toch niet helemaal tevreden over, want u heeft het over
een opdracht die verstrekt wordt aan een partij, maar die partij is gewoon onderdeel
uiteindelijk van het gemeentelijk apparaat als wij het over Dordrecht Marketing hebben.
Daarnaast is het gewoon zo van u schetst een proces van binnenstad bedrijven, et
cetera, daar zijn ook al vragen over of bewoners daar goed bij betrokken zijn, maar het
is lets wat georganiseerd wordt vanuit onze gemeente wat een grote impact heeft op de
binnenstad, wat een grote impact heeft op de ondernenners. Is het dan een heel raar
idee dat je daar lets van een nornnaal participatietraject voor opstart als je daar grote
veranderingen in aanbrengt?
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De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik heb verder niks toe te voegen aan de reflectie zoals
ik die heb over hoe je een goed evenement organiseert, dus ik heb eigenlijk hier verder
niks aan toe te voegen.

De voorzitter: Anderen nog? Ja, de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, we hebben nog twee vragen over. De eerste is:
wiens besluit is dit nou uiteindelijk geweest? Is dit nou een besluit geweest van het
college om dit zo te willen of is het nou het besluit van Dordrecht Marketing geweest om
dit zo te willen? Dat is de enige vraag. En de andere vraag is: ik begrijp dat u de
Dordtse Decemberdagen wil gaan evalueren, maar waarom sluit dat de kerstmarkt uit?
Want die is drie dagen en het andere is de hele maand, dus je kan op die andere 28
dagen toch ook gewoon de Dordtse Decemberdagen doen? Is dat een financiele kwestie
of heeft u daar andere argumenten bij?

De heer Voorzitter, ik sluit mij trouwens aan bij het CDA.

De voorzitter: U wilde ook een antwoord op deze vraag?

De heer Ja.

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat u op uw wenken wordt bediend. Gaat uw gang.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, de eerste vraag: waar is de beslissing? Die is in
sannenspraak met de genneente, Dordrecht marketing en de POBD geweest en de
combinatie van die twee evenementen, even los van of je dat nu al zou willen voor dit
jaar, zou moeten willen, is het financieel niet haalbaar om die twee tegelijkertijd te
organiseren, dus als dat uit evaluatie zou blijken je wil ze allebei in elkaar gekoppeld
hebben, dan heb je ook weer een budgetdiscussie met elkaar.

De heer Safranti: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Ik hoorde de wethouder in het begin aangeven dat het geen alternatief
was, maar nu hoor ik: als je dat gaat combineren, dan kom je in geldnood.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, dat zeg ik in de context zoals door Beter Voor Dordt
en de VSP werden gevraagd van: ja, en hoe zit het dan in de toekomst? En daarvan zeg
ik: je doet nu de Dordtse Decemberdagen als evenement binnen diezelfde kaders die we
hebben meegegeven alleen, voor een maandje gaat evalueren hoe dat uitpakt en daarna
ga je kijken: de evaluatie uit het verleden met de kerstmarkt, hoe was dat? Die twee leg
je naast elkaar en dan kijk je: welk concept is het beste voor de stad? Kunnen we het
beste vormgeven? Dus de combinatie daarvan. En dan ben je weer een nieuw
evenement eigenlijk aan het bouwen of je gaat weer terug naar de kerstmarkt, maar als
je dingen gaat connbineren, kan dat ook betekenen dat als je meer doet je ook meer
geld nodig hebt en dan konnt die discussie weer op tafel. En de vraag nu was van de
heer Van der Kruijff van: kan je niet en een Decemberdagen en een kerstmarkt
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organiseren? Nee, dat kan dus niet, want de Decennberdagen doe je organiseren vanuit
het budget van de kerstmarkt, dus je kan ze niet allebei tegelijk organiseren.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dan toch een punt, want het is wel een punt.
Uiteindelijk gaat de raad wel over budgetten en u heeft ons die vraag nooit voorgelegd
en gewoon besloten het anders te gaan doen zonder ons te consulteren. Dat is toch niet
zo netjes.

De heer Buragraaf: Nee, maar voorzitter, dat zeg ik, de kaders voor die Decennberdagen
die zijn hetzelfde als voor de kerstnnarkt en daarover hebben we u ook meegenomen in
de twee tussenliggende jaren waarop we hebben u degelijk wel meegenomen van: hoe
gaan we dit nou doen? Laten we een concept van de decennberdagen organiseren. Daar
hebben wij twee keer met u over gesproken en daar hebben wij ook op teruggekoppeld
en ook gezegd van: het is een mooi concept, alleen het heeft nog niet een keer in zijn
volledige wasdom kunnen plaatsvinden en daar is nu wel de gelegenheid toe.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dan toch, de vorige twee jaren heeft u dat
beargumenteerd vanuit de coronasituatie en dat heb ik u vandaag geen een keer als
argument horen zeggen.

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, dat is in de context van het feit dat je nu in een
opstartjaar zit van evenementen waarbij gewoon het lastig is omdat nnateriaal steeds
duurder wordt dingen te organiseren, et cetera, veel onzekerheidsfactoren. Maar
nogmaals, wat ik al zei, ik ben het met u eens dat dit een proces is geweest en dat zit
denk ik ook een beetje in de tijd waarin het besluit is gevallen waarin we ook in een tijd
zaten waar we hier in de raad net in transitie zaten. Dat had beter gekund. Daarom zei
ik: ik zorg even in het vervolgproces dat we u goed meenemen in: wat komt er nou voor
een progrannma te staan? Wat voor evaluatie doen we erop? En in de vervolgstappen,
wat betekent dat voor de toekomst hierna?

Mevrouw Kruger: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Een laatste vraag, ik hoor net de wethouder zeggen dat het kostbaar
wordt om beide te organiseren, maar is er een mogelijkheid dat we daar enige inzage
krijgen in wat het dan zo kostbaar maakt zodat we er toch voor kunnen kiezen om het
maar iets kostbaarder te zijn en dan toch die twee door kunnen laten gaan?

De heer Burggraaf: Nee, zeker, voorzitter, dat is dus wat ik aan u toezeg. Er wordt dus
een programma gemaakt en zodra daar de contouren voor zijn, dan zorg ik dat dat in
een RIB of in een raadsvoorstel, ik nnoet even kijken wat dan het passende is, naar u toe
komt en dan kunnen er ook eventuele aspecten meegenomen worden van: nou ja, dit
kunnen we doen binnen het budget wat er is, maar dit zou je eventueel erbij kunnen
doen als je bereid bent om dit ervoor uit te trekken. Op die manier kunnen we dat voor
de zomer nog aan u terugleggen.
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De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: 3a, dank u voorzitter. Voorzitter, wat ik niet helemaal snap, er is een
budget, er wordt een opdracht verstrekt en eigenlijk strandt het daar ook een beetje,
dus mijn vraag is van: is het nou niet, want ik heb er net at een opnnerking over
gemaakt, is het nou zoals je dan toch een opdracht geeft dat je niet gewoon iemand
anders een opdracht kan geven? Volgens mij zijn er veel meer ondernenners in de stad
die ook iets kunnen betekenen en nogmaals, ik ben niet onder de indruk van hoe het nu
gebeurt.

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, die opdracht kan zeker ook aan andere organisaties
gesteld worden. We hebben ook in het periodieke akkoord dat net besproken is, zult u
ook lezen dat er ook weer aan een nieuw evenementenbeleid wordt gewerkt, dus naar
de toekomst toe kan je daar ook andere keuzes in maken. Voor nu is dat gewoon op
deze termijn niet realistisch, ook gegeven het felt dat je in de huidige
evenementenmarkt gewoon ziet dat organisatoren allennaal heel druk bezig zijn am de
evenementen die ze altijd at deden zelf te organiseren, er soms zelf voor moeten kiezen
am een aantal niet te doen omdat het gewoon in deze tijd in de heropstartfase waarin
we gewoon zitten, het veel arbeidsintensiever is, veel lastiger is, dingen niet meer
vanzelfsprekend zijn. Dus partijen zijn gewoon al met de concepten die ze zelf at
hadden, hebben hun handen vol met organiseren, dus als je dat nu opnieuw in de markt
zet, is het in deze markt gewoon niet realistisch dat een partij dat nog voor elkaar krijgt,
dus uw punt ...

Mevrouw Koene: Voorzitter.

De heer Buregraaf: ... van een andere partij kun je meenennen naar volgend jaar, maar
niet voor dit jaar.

Mevrouw Koene: Nee precies.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Want ik hoar inderdaad de wethouder zeggen van: dat gaat nu niet
meer lukken, nnaar als er dan toch dingen nnoeten veranderen, dan zou dat ook mee
kunnen veranderen.

De heer Burggraaf: Vanaf volgend jaar zou dat een van de afwegingen kunnen zijn.
Correct.

De voorzitter: Goed. Volgens mu j is er het nodige gewisseld. Ik kijk even rand of er nog
behoefte is aan een tweede termijn van de raad. Dat is niet het geval. Volgens nnij zijn
er ook geen vragen meer richting het college.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, we wilden wet graag een, twee nninuutjes schorsen
am te kijken wat we doen.

De voorzitter: Een of twee?
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De heer Van der Kruijff: Twee.

De voorzitter: Twee minuten. Dan doen we dat, twee nninuten schorsen. Dames en
heren, de vergadering is heropend. Iedereen zit innniddels ook bijna. De fractie van het
CDA heeft om schorsing gevraagd. U bent eruit? Ja? Ik kijk nog even rond of er behoefte
is aan toch nog een tweede termijn vanuit de raad of nog vragen aan het college zijn?
Zo niet, jawel? Twijfelachtig.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter.

De voorzitter: De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartoq: Ik kijk of ik het in een stemverklaring doe of in de tweede
termijn. Dank in ieder geval voor de reactie vanuit het college. Wat dat betreft is
eigenlijk wel duidelijk dat de belangrijkste reden om nu de kerstmarkt niet door te laten
gaan, is dat men ook echt die Dordtse Decemberdagen in de voile omvang te willen
organiseren en kij ken wat dat met de stad doet. Dat is een keus, dus wat ons betreft is
dan de argumentatie met Covid en dat soort dingen eigenlijk ondergeschikt, dus wat ons
betreft zijn wij daar niet in tegen, maar wij zien wel graag ook volgend jaar in een
evaluatie terug wat het heeft opgebracht en ik denk dat het ook goed is om de raad te
betrekken bij waar wij de kerstmarkt, maar ook die Dordtse Decemberdagen op gaan
evalueren, zodat we dat goed naast elkaar kunnen zien. Kijken we naar alleen
bezoekersaantallen en of kijken we ook naar de opbrengst voor het MKB? Wat het aan
bezoekers van buiten en trekt? Dus het lijkt me goed om daar in ieder geval de raad ook
nadrukkelijk in mee te nemen en dan kunnen wij volgend jaar een afweging maken of
we het een doen of het ander doen of een combinatie van beide en daar zijn wij als raad
ook graag bij betrokken.

De heer Van der Spoel: Voorzitter.

De voorzitter: Dank. Het is wel eventjes, zeg ik als voorzitter van de raad, ook goed om
met elkaar ook goed scherp te houden tot hoever je als raad gaat in de uitvoering, maar
ik snap wel dat dit evenement natuurlijk dus tanige wortels heeft in de Dordtse
samenleving dat daar ook gevoeligheden onnheen zitten, maar ik denk dat we wel
nnoeten waken als raad dat we niet straks, ik zeg maar wat, tot in de grootste details en
uitvoering en waar komende toilethokjes met elkaar moeten gaan vaststellen. Mijnheer
Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel. Heel kort, want dan scheelt dat ook weer een
stemverklaring. Wij sluiten ons geheel aan bij de woordvoering van de heer Schalken
van Beter Voor Dordt.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Anderen nog? Ja, gaat uw gang.
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De heer Portier: Ja, voorzitter, het is iets van een stemverklaring. Ik vind het zeer
ongelukkig hoe het proces verlopen is. Wat mij betreft krijgen de Decemberdagen in een
volledige uitvoering dit jaar een kans en gaan we het volgend jaar inderdaad evalueren.
Twee opnnerkingen over de evaluatie. Geef in ieder geval op een of andere nnanier alle
ondernenners en inwoners van de stad op wat voor manier dan ook de kans om daarin te
participeren en een mening te geven. Dat is een. En ten tweede, als het om kosten gaat
en er wordt gekeken naar de nnogelijkheden van een combinatie, kijk eens naar
fatsoenlijke prijzen voor de standhouders op een eventuele kerstmarkt zodat de
gemeente daar geen tonnen bij hoeft te leggen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Het is een beetje een mix van de tweede termijn en
de stemverklaring, maar als u nu in de tweede termijn uw stemverklaring verweeft, dan
hoeft dat straks niet meer. Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel voorzitter. We hebben de wethouder horen
aangeven dat het feitelijk nu ook niet meer lukt als we gaan zeggende kerstmarkt moet
dit jaar door, dus daarmee hebben ook geen keus meer anders dan tegen deze nnotie te
stemnnen, want het is een onmogelijke opdracht die u anders krijgt, begrijpen we uit uw
woorden. Dus gaan wij met uw voorstel akkoord. Wij zijn er niet zeker van als u ons drie
maanden eerder had gevraagd het zo te gaan doen of we daarvoor waren geweest. Dat
willen we toch nog wel even gezegd hebben en qua comnnunicatie sluit ik mu j aan bij wat
de heer Portier zegt en ik neem aan dat u de boodschap ook overbrengt aan de directeur
marketing.

De voorzitter: Dank. Die zich hier niet kan verdedigen, maar hij brengt de boodschap
zeker over. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, wij sluiten ons aan bij de woorden van het CDA. Waar wij
wel bang voor zijn, is dat als eenmaal iets niet meer is dat dat voor altijd wegblijft, maar
hou ons daar wel van op de hoogte en dat er ook nog een keuze is. En het voorstel wat
nnevrouw Koene deed om te kijken of er ook andere partijen zijn die dit evenement
zouden kunnen gaan organiseren, daar voelen wij veel voor en daar wou ik het even bij
laten.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: 3a, de fractie van de Dordtse VVD sluit zich aan bij de woordvoering
van Beter Voor Dordt.

De voorzitter: Dank. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, wij sluiten ons aan bij allerlei woordvoeringen die er zijn
geweest, want ik denk dat we op dit moment allemaal ervan overtuigd zijn dat dat op dit
moment ... Ik konn op dit moment ook niet meer uit mijn woorden. Weet je, dat is de
vermoeidheid, terwijI ik nog niet zoveel gezegd heb toch vandaag. Nee, maar omdat de
haalbaarheid daar in het geding is en ik had de hoop inderdaad dat u het overbrieft aan
Dordrecht Marketing zoals de heer Van der Kruijff al heeft gezegd, dat lijkt me een heel
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goed plan. En ja, we hoeven toch echt niet bang te zijn wat nu even niet meer is dat het
nooit meer terugkonnt, alhoewel, hoe zei Kees Buddingh? Wat was komt niet meer terug
of zo?

De voorzitter: Wat blijft gaat nooit meer weg.

Mevrouw Kruger: Wat blijft gaat nooit meer weg. Ja, dat kan ook nog zo zijn, maar ik
denk als er goede elementen zijn uit de kerstmarkt dan komen ze zeker wel terug in
cornbinatie met de Dordtse Decemberdagen, dus succes, mijnheer Burggraaf.

De voorzitter: Dank. De heer Gundogdu zag ik nog.

De heer Gundogdu: Ja, voorzitter, we hebben het over de nnotie en een oproep aan het
college, maar we begrijpen van het college, althans, mijnheer Burggraaf, dat mocht
Oberhaupt de wens door deze raad gehonoreerd worden dat het moeilijk dan wel
onnnogelijk is om de kerstmarkt op te tuigen als ik het goed heb begrepen, maar
mevrouw Koene heeft een mooi alternatief voorgelegd. Even hypothetisch, als wij erin
slagen om nog voor de zomervakantie andere partijen beschikbaar te krijgen om dit
evenement op te tuigen, heeft het dan wel kans van slagen voor de kerstmarkt? Ik ben
daar even benieuwd naar.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Struijk.

De heer Strijk: Ja, via de woordvoering van mevrouw Kruger sluit ik mij aan bij de
nneeste andere woordvoeringen. Voor ditmaal accepteren wij de uitleg van de wethouder
en snappen we dat ook. Volgend jaar moet het echt anders en willen we ook als raad
tijdig meegenomen worden om keuzes te kunnen nnaken. Dank u.

De voorzitter: Hartelijk dank. De heer Safranti.

De heer Safranti: Dank u wel voorzitter. Ook ik sluit me aan bij de rest van de partijen.
Gezien de haalbaarheid vinden wij het jammer natuurlijk dat het dit jaar niet door kan
gaan, maar ook wat mijnheer Gundogdu zei, als er een mogelijk is, dan moeten wij daar
wel gebruik van maken en ik ben trouwens ook blij dat er toch wel wat draagvlak is
rondonn de combi. Als dat ook straks uitgezocht kan worden, heel graag.

De voorzitter: Dank. Daarover heb ik de wethouder horen zeggen dat hij de hele goede
elementen van beide in de evaluatie betrekt. Anderen nog? Ja, mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Ja, Forum voor Democratie sluit zich aan bij de woorden van Beter Voor
Dordt.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Zo niet, dan is er nog een vraag gesteld door de heer
Gundogdu over eventueel een andere partij. Misschien dat u daar nog lets over kan
zeggen.

De heer Buragraaf: Ja, voorzitter, die vraag had ik eigenlijk ook al beantwoord richting
mevrouw Koene, waarvan twee elementen. Een, gegeven de huidige markt waarin alle
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organisatoren al hun handen vol hebben om evenennenten die ze zeg maar altijd al
deden, en ik gewoon ook letterlijk zie ook bij de BOD bijvoorbeeld, de organisator hier in
Dordrecht die ook echt een aantal dingen niet doet die ze in het verleden wel altijd
deden omdat ze gewoon hun handen vol hebben om een aantal evenementen die zijn
nog wel doen ook te kunnen laten doorgaan, is het gewoon niet realistisch om nu nog
een andere partij dan te vinden om zoiets te doen. En het tweede aspect vind ik het ook
niet chique richting de winkeliers, ondernemers, et cetera, die ook juist weer betrokken
zijn bij nu die Dordtse Decemberdagen keuze en invulling en dat is ook precies wat ik u
hier zeg: doe het vooral samen. Dus ik vind dat we daar ook consistent in nnoeten zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de indieners van de motie hoe ze met
de motie om willen gaan gezien alles wat er gewisseld is.

Mevrouw Koene: Nou, voorzitter, ondanks dat hij het niet gaat halen, vinden wij het
signaal belangrijk genoeg om er wel over te laten stemmen.

De voorzitter: Prima. Dank u wel. Dan kan de wethouder gaan zitten. Dan brengen we
de motie in stemming. Beste mensen, u kunt gaan stemmen, behalve als er nog partijen
zijn die toch nog een stennverklaring willen geven.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, ik wil de stemverklaring namens Beter Voor Dordt
alleen gebruiken om nog een punt aan te geven en dat is wat

De voorzitter: Geen herhalingen wat mu j betreft, hoor.

De heer Schalken-den Hart= wat de heer Portier ook aangaf dat in de uitwerking
van die Dordtse Decemberdagen wel nadrukkelijk ook ondernemers en bewoners goed
betrokken worden.

De voorzitter: Yes. Dank. Waarvan akte. Anderen nog stemverklaringen? Zo niet, dan
gaan we stemmen. Als u voor bent, dan kunt u op uw kastje plus drukken en als u tegen
bent, dan drukt u een min. Het gaat dus om bent u voor of tegen de motie? De motie is
daarmee verworpen, 36 stemmen tegen, twee stemmen voor. Voor waren mevrouw
Koene van Gewoon Dordt en de heer Gundogdu van Op Ons Eiland en de overige fracties
tegen. Ik dank u allemaal heel hartelijk. We zijn daarmee aan het einde gekonnen van
deze raadsvergadering, een bijzondere raadsvergadering. Ik wens u allennaal wel thuis
en tot snel in de Dordtse arena. De vergadering is gesloten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 20

De griffier, f4e voortitter,

A.W. Miff
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