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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter: Ja. O. 

Mevrouw …: Dus niet met die slides, maar je kunt hem gewoon vragen om …

De voorzitter: Oké. Geachte leden van de commissie, mensen op de tribune, mensen 
thuis, welkom op de Auditcommissie van 20 september 2022. Ik zal even voorstellen om 
iedereen zich voor te stellen voor het verslag alsjeblieft en ja, laten we eerst even 
voorstellen. Dan begin ik met mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA Dordrecht.

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

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

Mevrouw Boom-Vos: Karin Boom, Dordtse VVD.

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

De heer Kolkiliç: Masum Kolkiliç, DENK.

1



De heer Besseling: André Besseling, Stadscontroller.

Mevrouw Nieuwland: Eline Nieuwland, ChristenUnie/SGP.

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

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Pot: Marco Pot, BDO.

De heer Steehouwer: Marc Steehouwer, BDO.

De heer Heijkoop: Peter Heijkoop, wethouder.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Nou, de twee heren hebben zich al gepresenteerd van BDO.
De heer Marco Pot en Marc Steehouwer, als ik het goed heb. Volgens mij is er nog 
iemand die u zou gaan versterken, die zit op de publieke tribune, mocht u hier niet 
uitkomen met deze commissie. Ik snap hem. Tegelijkertijd vandaag is het de laatste 
vergadering met André Besseling, die een nieuwe positie binnen de gemeente heeft 
aanvaard. Dat betekent dat wij voor het sluiten van deze vergadering nog een klein 
momentje stil staan bij jou. Ja? Nou, niet stilte. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nog 
vragen? 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 juni 2022

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt twee en dat is het vaststellen van de besluiten 
van 14 juni 2022. Er zijn geen opmerkingen vanuit de griffie binnengekomen. Kan de 
besluitenlijst worden vastgesteld? Nou, ik zie alleen maar ja. Geweldig, dank u wel.

3. Kennismaking wethouder Financiën Peter Heijkoop

De voorzitter: We gaan naar agendapunt drie en dat is kennismaking met wethouder 
Financiën Pieter Heijkoop. Wellicht wil de wethouder een korte reflectie geven naar 
aanleiding van Prinsjesdag. Dat hebben we voorbereid natuurlijk, dat snapt u ook wel, 
maar in ieder geval aangenaam te weten wie de heer, Heijkoop staat hier, zeg ik, de 
heer Heijkoop en wat doet hij en wat zijn plannen voor deze prachtig mooie stad? En ik 
zal het gewoon geweldig vinden als u ook even kijkt hoe wij in die samenwerking tussen 
de Auditcommissie en de wethouder Financiën kunt toelichten. Het woord is aan 
wethouder Pieter Heijkoop. 

De heer Heijkoop: Dank u wel, voorzitter. Ja, reflectie op Prinsjesdag. Ik moet zeggen, ik 
kom net uit Hilversum, want ik mocht dat doen vanuit de NOS. De make-up heb ik nog 
op. Ik dacht dan sta ik er ook een beetje netjes op hier op de video, want Prinsjesdag 
heeft wel impact. Ik heb zojuist al duiding gegeven maar het gaat over de 
bestaanszekerheid van mensen en met name de inkomens die kwetsbaar zijn, maar het 
heeft ook zeker wel impact op onze gemeentebegroting, dus daar gaan we in alle rust 
nog eens naar kijken. Een en ander zal ook vertaald worden in een septembercirculaire. 
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Vast terminologie die u inmiddels al een beetje kent en dan zien we ook wat de 
consequenties zijn voor de gemeentebegroting. Vooralsnog verwachten we daar niet 
enorme schuivers, maar wel op onderdelen. Bijvoorbeeld waar het gaat over 
armoedebestrijding zal er een plusje komen en dat is maar goed ook, want wij als 
gemeente staan ook aan de lat om ons aandeel daarin te leveren. Ja, wethouder 
Financiën, ik moet zeggen ik ben heel snel gewend geraakt aan het feit dat ik wethouder
Financiën word genoemd. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren heb ik vooral laten zien 
dat ik heel goed in staat ben om heel veel geld uit te geven, met tientallen miljoenen 
tegelijk als wethouder Sociale Zaken. Nu zit ik aan de andere kant en moet ik mezelf ook 
een beetje in de gaten houden waar het gaat over de enorme uitgaven. Gelukkig heb ik 
ook nog een aantal collega’s en doen we alles in gezamenlijkheid, ook de begroting 
vaststellen, voordat we die aan u als raad voorleggen en waar hij ook binnenkort over 
met elkaar over gaat spreken. Dat is de politieke kant van de zaak. Waarvoor ik hier zit is
omdat ik het belangrijk vind om u te leren kennen. Een aantal van u ken ik al vanuit uw 
inhoudelijke betrokkenheid op verschillende zaken die de gemeente aangaan, maar u 
bent ook als lid van de Auditcommissie verantwoordelijk voor in ieder geval technische 
zin, het goed reilen en zeilen van de P&C-cyclus en in die zin wil ik als wethouder 
financiën ook graag investeren in die relatie. Ik zie ook enorm uit naar de samenwerking 
met u als Auditcommissie. Mijn rol zal in die zin bescheiden zijn, want ik heb ook weer 
niet al te veel te bemoeien wij uw beraadslagingen, maar goed, mochten er een keer 
vragen zijn waarvan u zegt van nou, daar zou de wethouder echt even bij moeten 
aansluiten, laat ik mij natuurlijk door de voorzitter ontbieden en als het enigszins kan 
sluit ik dan ook aan. Tegelijkertijd denk ik dat de controller, André, we gaan hem zeer 
missen en zijn opvolger straks, meestal toch in beeld zal zijn om jullie vragen te 
beantwoorden omdat die een hoog technisch gehalte zullen hebben en natuurlijk ook de 
deskundige mensen vanuit BDO, die de stukken van duiding zullen voorzien. Dan treffen 
wij elkaar natuurlijk ook vanuit een andere hoedanigheid in de gemeenteraad om de 
plannen om de inhoud met elkaar te bespreken. U mag altijd, u mag mij er altijd op 
aanspreken op de kwaliteit van de stukken. In die zin ben ik heel trots op de ambtelijke 
organisatie wat ze elke keer weer voor elkaar krijgen. Wat misschien ook nog wel aan de 
orde zou komen of gekomen is in het verleden, voorzitter, is dat het wel kwetsbaar is op 
onderdelen, ook binnen de planning en control-kolom en tot mijn grote, niet geringe 
verdriet bereikte mij ook het bericht en dan gaan we echt naar die één minuut stilte toe, 
dat André Besseling ons zal vallen als controller van deze stad. Nee, maar het is hem 
zeer gegund en we zijn immers hard bezig ook om in de opvolging te voorzien en ik zou 
het zo mooi vinden als wij die aan u kunnen voorstellen, die man of vrouw, in een 
volgende Auditcommissie. Want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Ik vorm een
team met de ambtelijke ondersteuning en dat vormt u eigenlijk ook in deze 
hoedanigheid en ik hoop dat eigenlijk dat wij de komende jaren de stad ook financieel 
enigszins stabiel kunnen houden en daarbij kan ik gelukkig al aangeven dat onze 
uitgangspositie redelijk goed en positief is, maar u moet mij daar natuurlijk altijd een 
beetje gezond in wantrouwen, zolang de mensen die er echt verstand van hebben die 
zullen daar denk ik ook nog wel wat over zeggen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, Peter Heijkoop, oftewel wethouder Heijkoop. Zijn er nog 
vragen aan de wethouder? Want dat vind ik altijd de uitgelezen mogelijkheid om hem 
even te bevragen. Als die er niet zijn dan ga ik gelijk even door naar de agenda, 
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agendapunt vier. Zijn er nog vragen? Nee? Goh, dat was heel erg helder, moet ik eerlijk 
zeggen. Tenminste, als ik aan de commissie…

De heer Heijkoop: Vindt u het een goed dat ik mij verontschuldig?

De voorzitter: Nee, daar had ik rekening mee gehouden. In ieder geval bedankt dat je er 
was. We gaan door.

Stukken ter bespreking

4. Stresstest door BDO

De  voorzitter: Agendapunt vier en dat is stresstest BDO. Marco, de heer Marco Pot en 
Marc Steehouwer die gaan even een presentatie houden en ja, ik zou zeggen the floor is 
yours. En mocht er trouwens, sorry excuus, mochten er vragen tussendoor zijn dan mag 
de commissie altijd natuurlijk stellen, maar liefst natuurlijk aan het eind, maar als er 
tussendoor brandende vragen zijn dan vind ik dat je dat wel mag stellen. En dat zijn ze 
gewend trouwens hoor, van BDO. Aan u het woord.

De heer Steehouwer: Dank u, voorzitter. Ja, daar kunnen we mee omgaan, dus dat komt 
zeker goed. Ja, misschien goed ter introductie en ter inleiding, voordat we echt met de 
presentatie ingaan. In de vorige raadsperiode en in ons contract zoals wij dat als 
organisatie hebben met u, als raad, is ook voorzien in het uitvoeren van een stresstest. 
Wij hebben dat ik meen voor het laatst in 2019 gedaan, misschien begin 2020, waarin 
we ook met elkaar hebben gezocht naar hoe geven we daar nu zo goed mogelijk 
invulling aan om u als raad ook in de gelegenheid te stellen echt het stresselement van 
een test door ons te laten uitvoeren, omdat de testen daarvoor hadden meer het 
karakter van een benchmark vonden wij. In die hele afstemming die we destijds gehad 
hebben is ook een aantal opties overwogen en één van die opties is ook in de vorige 
stresstesten ook daadwerkelijk uitgevoerd. Mijn collega, voor mij links van mij en op de 
publieke tribune, Jan-Willem Both, die zullen ook uitvoering gaan geven aan uw 
opdracht, het uitvoeren van een nieuwe stresstest in gang te zetten en aan u te 
presenteren en nou ja, Marco zal u door de presentatie leiden om wat meer duiding te 
geven wat verstaan wij onder een stresstest. Dus wat kunt u verwachten, maar ook 
vooral ja, de verschillende invalshoeken die daarbij gekozen kunnen worden. Wat zijn de 
verschillende stressfactoren, wat stop je er in en wat zijn dan de stressfactoren die je op 
de output wil loslaten. Dus dat is het technische deel en zoals de voorzitter al aangaf, ik 
denk dat het goed is ook voor het begrip om zoveel mogelijk in de presentatie de vragen
te stellen om ook het technisch begrip zo goed mogelijk met elkaar te hebben en 
natuurlijk kunnen we ook daarna nog discussiëren over de variabelen, enzovoorts. Dus 
wat mij betreft, via de voorzitter, het woord aan mijn collega.

De heer Pot: Ja, nou, Marc die zei net al, de stresstest is een onderwerp wat we al eerder 
hebben laten langskomen. In deze presentatie, uiteindelijk is het doel dat we straks, 
zoals ook in de agenda staat, een open gesprek hebben over de volgende stresstest, 
maar ik denk dat het goed is om eerst dus te duiden van wat is nu een stresstest en ik 
zal ook kort laten zien wat we de vorige keer hebben gedaan om ook wat inhoudelijke 
lading te geven aan die stresstest. O, ik heb zelf een afstandsbediening gekregen. Er 
staat wat veel tekst op, want ik had eerlijk gezegd verwacht dat we in wat kleiner comité
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zouden zitten naar aanleiding van de vorige vergadering die ik eerder had, maar ik 
begreep net van André al dat dit de volledige commissie is, dus vandaar dat er misschien
wat te veel tekst staat, maar ik zal het even heel kort toelichten. Uiteindelijk gaat het 
erom dat we inzicht willen krijgen in een stukje robuustheid, stevigheid van de 
gemeentebegroting of van bepaalde aannames die daaraan ten grondslag liggen. U kunt
zich voorstellen dat als u een begroting opstelt, dat je dat natuurlijk doet binnen de 
speelruimte die je hebt, financieel. Dat je bepaalde doelen wil bereiken, maar dat je daar
ook wat risico’s loopt, dan wel risico’s neemt en dat is ook heel normaal, maar je kan een
euro maar één keer uitgeven. Je hebt natuurlijk meestal meer ambities dan de euro’s die
je hebt, dat zal u denk ik allemaal bekend voorkomen, ook vanuit misschien wel de 
thuissituatie. Nou, en met name, natuurlijk ook erg in het nieuws op dit moment. 
Daarover straks nog meer, maar met name van waar is dan zo’n stresstest geschikt 
voor? Nou, als je eigenlijk wil weten van hoe robuust zijn nu eigenlijk die aannames, 
hebben we een bepaald groot project, daar hebben we het de vorige keer met name 
naar gekeken. Hoe zit het met onze situatie financieel gezien en we zouden wel eens 
willen weten lopen we nu bijzondere risico’s? Dat is natuurlijk waar je als accountant 
sowieso naar kijkt, maar zo’n stresstest geeft daar wat extra invulling aan. Met name en 
Marc noemde dat net al, omdat je te maken hebt met de zogenaamde stressfactoren en 
wat zijn die stressfactoren? Dat zijn eigenlijk de variabelen die onder je aannames 
liggen. Ik zal straks laten zien hoe we daar de vorige keer naar hebben gekeken, maar 
als je bijvoorbeeld uitgaat in je begroting van, zoals we de vorige keer hebben gedaan, 
we groeien met een aantal inwoners en dat levert een bepaald extra bedrag op vanuit 
het Gemeentefonds, dan is natuurlijk die groei een stressfactor, omdat de groei meezit 
of tegenvalt, dan heeft dat invloed op je begroting. Dus wat we met name willen doen in 
zo’n stresstest is om te kijken, je hebt een onderwerp en binnen dat onderwerp welke 
variabelen zijn er nu allemaal en hoe gevoelig is je begroting daar nu voor. Nou, wat 
levert dat nu op? Dat levert een aantal scenario’s op. We hebben natuurlijk, we doen niet
een soort van exacte waarheidsvinding. We geven geen assurance op die stresstest, 
maar we laten u wel zien als auditcommissie van ja, waar zitten de mogelijke risico’s, in 
welke scenario’s zou je kunnen denken en wat zijn eigenlijk de sturingsvariabelen? Hoe 
kunt u aan knoppen draaien? Dat zijn de inzichten die u uiteindelijk mee gaat krijgen. 
Nou, vorige keer hebben we gekeken, dat was inderdaad begin 2020, hebben we deze 
rapportage opgeleverd. Ik laat niet de hele rapportage zien. Die is overigens denk ik wel 
beschikbaar als daar behoefte aan is, maar ik zal even heel kort laten zien wat we de 
vorige keer hebben gezien en het gaat mij eigenlijk meer om hoe pakken we dat dan 
aan, wat krijgt u dan ongeveer te zien bij een stresstest, dan de inhoud, want mocht u 
inhoudelijke vragen hebben, kunt u die natuurlijk altijd aan mij stellen. Wij hebben 
gekeken naar de groei-agenda 2030. Die groei-agenda bestond uit laten groeien van het 
aantal woningen en inwoners van de gemeente Dordrecht. Ik zal meteen even naar het 
volgende plaatje doorgaan, met ook als financieel doel daarbij om het 
meerjarenperspectief, dus de meerjarenbegroting, een gunstiger beeld te geven. Links 
het plaatje met de pijl is eigenlijk het effect van de rode streep naar de blauwe streep, 
dus een kleiner tekort in de meerjarenbegroting wat gerealiseerd moest worden door 
woningbouw en daarmee ook meer inwoners en meer inkomsten uit het gemeentefonds 
en ozb. Dat was het plan wat ook het vorige college had, ging over uit mijn hoofd 
vierduizend woningen tot 2023 en daarna nog een keer zo’n tranche. Nou, wij hebben 
dat eigenlijk bekeken van ja, hoe gevoelig zijn nu eigenlijk die aannames die daaraan ten
grondslag liggen? Dat was natuurlijk best wel even spannend als je dat soort aannames 
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doet van ja, levert dat dan ook het beeld op in de begroting wat je zou verwachten? Nou,
werd gezegd van je hebt daar drie stressfactoren in en misschien zijn het er veel meer, 
maar we proberen in zo’n stresstest natuurlijk de belangrijkste te pakken. Red je het 
inderdaad om de nieuwe woningen te bouwen in dat tempo? Nou, meer woningen, is 
meer inwoners, dat levert ook via het Gemeentefonds waarschijnlijk meer geld op en als 
je meer woningen hebt, krijg je ook meer ozb. Nou, in hoeverre slaag je daar nu in? En 
hoe meer je daarin slaagt hoe dichter je bij die blauwe lijn gaat komen. Dat was eigenlijk 
de vraag die we hebben getest. Nou, wat krijg je dan? Ik zei net al van me gaan in een 
aantal scenario’s kijken en wat we eigenlijk hebben gedaan is vier scenario’s bouwen. Je 
kan je voorstellen dat natuurlijk het scenario wat in de begroting stond, met die rode en 
die blauwe lijn, dat hebben we verkend. Hebben we als het ware gereproduceerd om ook
te testen van ja, klopt dat scenario dan? We hebben ook gezegd je hebt een soort van 
positief scenario, dus alles zit mee. Je hebt een negatief scenario, alles zit tegen. De 
woningbouw blijft achter, je krijgt niet uit het Gemeentefonds wat je had verwacht en je 
hebt nog een soort van meest aannemelijk en daarbij hebben we gekeken naar de 
daadwerkelijke woningproductie die plaatsvond op dat moment. Nou ja, dan heb je een 
soort van voorspelling hoe dicht kom je bij die vierduizend woningen. Nou, zonder heel 
inhoudelijk te worden, wat we dus eigenlijk doen voor die scenario’s heb je dus die drie 
stressfactoren en in die tabel staat één van die stressfactoren, namelijk het aantal 
woningen. Je ziet dus hier ook in die kolommen vanuit die vier scenario’s, van links naar 
rechts staan ze, hoeveel woningen horen dan bij zo’n scenario. Dus dat laten we ook zien
in zo’n stresstest en de werkelijkheid zal natuurlijk altijd ergens in het midden daarvan 
zitten of het dichtst bij één van die scenario’s, maar dit laat heel mooi zien van als je het 
over verschillende scenario’s hebt, wat betekent dat dan en dat betekent ook dat je daar
een gesprek met elkaar over kan voeren. Dus dat proberen we zo inzichtelijk mogelijk te 
maken wat de mogelijke scenario’s zijn, ook met getallen daarom. Nou, dit soort tabellen
hebben we ook gemaakt voor de opbrengst vanuit het Gemeentefonds en de ozb-
opbrengsten. Is dat duidelijk zover?

De heer De Boer: Eén vraagje.

De voorzitter: Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Even een vraagje, we leven in een tijd, zoals u 
ook weet en iedereen weet, dat het morgen anders kan zijn. Dus ik neem aan dat, je 
maakt nu een lange termijn, die hebben we gemaakt, een langetermijnvisie. Is het zo dat
je dat scenario gewoon per jaar steeds weer bijstelt of hoe moet ik dat zien?

De heer Pot: Nou ja, dan loop ik al een beetje vooruit op mijn advies, maar er zit, het 
klopt wel wat u zegt. Ik zal daarstraks eventjes op ingaan. Ja? Voorzitter, ik ga weer 
verder.

De voorzitter: Gaat uw gang, u kan vervolgen.

De heer Pot: Nou, dan krijg je natuurlijk resultaten en we proberen het altijd zo visueel 
mogelijk te maken en niet ontzettend ingewikkeld en misschien ziet het er wat 
ingewikkeld uit, maar we hebben geprobeerd in normaal Nederlands voor u inzichtelijk te
maken wat levert nu zo’n scenario op? Nou, hier zie je even een plaatje zoals ze dat 
doen. De linkerkant, het positieve scenario heb ik hier eventjes laten zien. Die blokjes 
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daarboven, dat zijn eigenlijk alle stressfactoren en draaiknoppen die we hebben gebruikt
en in de grafieken laten we zien hoe de financiële positie zich ontwikkelt. Nou, je ziet bij 
het positieve scenario die zwarte lijn naar boven lopen. Nou, dat betekent goed nieuws 
voor de exploitatie, de gewone begroting en aan de rechterkant, het is niet te lezen, 
maar wat we daar willen laten zien is met name van wat betekent het nu voor de 
financiële positie in brede zin. Want het gaat niet alleen om de exploitatie, maar denk 
ook aan je reservepositie, de belastingopbrengsten, schuldpositie, et cetera. Die worden 
natuurlijk beïnvloed door zo’n scenario. Dus per scenario ziet dat er iets anders uit. Dus 
we kijken niet alleen naar de begroting an sich, maar ook echt naar de financiële positie 
breed. Nou, wat waren nu de conclusies? We hebben gezegd en dat was op zich niet 
nieuw, maar dat had in de ambtelijke voorbereiding ook al gezeten en door het college 
ook zo in de begroting verwerkt, vrij conservatieve inschattingen. Dus risicomijdend, 
ondanks dat je een koppeling legt tussen groei en de begroting, maar dan niet zo dat de 
geldkraan open gaat, maar toch iets voorzichtiger ingeschat. Nou, dat hebben wij ook 
inderdaad gezien, maar we hebben ook gezien dat er wel een reële optie is dat dit 
scenario ook zo gaat uitpakken, waarbij de hoeveelheid woningen dat je realiseert is de 
sleutel. Dus als je dat niet realiseert dan krijg je ook niet die inkomsten. Nou, dat was 
destijds en staat rechts ook al, corona. Dat was toen natuurlijk net het eerste jaar. Het 
was een heel onzeker, wat betekent dit nu überhaupt voor woningproductie of überhaupt
voor de economie? Dus er zitten wel wat onzekerheden in en zeker naar de lange termijn
en dan kom ik ook even terug bij de vraag van de heer De Boer, we zagen net die eerste 
tranche voor vierduizend inwoningen en dan een dikke streep in die tabel en dan zag je 
nog een keer vierduizend inwoningen. Nou, één van de dingen die wij bijvoorbeeld 
hebben gezien dat de hele programmering daarvan en de aannames die daarbij horen 
destijds, die waren nog niet goed in kaart gebracht. Dus dat was echt een onzekerheid 
voor de lange termijn. Dus ja, haalbaar, je moet wel de woningen halen, maar voor de 
lange termijn moet je wel nog een keer gaan herrekenen hoe dat nu zit en dan kom ik 
ook bij het punt van de heer De Boer, het is inderdaad verstandig, zie ook ons advies 
rechts, de onderste, integrale monitoring. Ja, je moet wel gaan bijhouden of je die 
woningen produceert of inderdaad je inwonersaantal toeneemt en dat je inderdaad ook 
via het gemeentefonds met name ook die extra inkomsten gaat binnenhalen. Want die 
krijg je natuurlijk alleen in de systematiek van het gemeentefonds als je sneller groeit 
dan de gemiddelde gemeente. Dan krijg je een groter stuk van de taart. Nou, klopt die 
aanname dan ook in de praktijk en hoe zit het nu met de ontwikkeling van het 
kostenniveau? Want meer inwoners levert niet alleen meer geld op, maar levert ook 
meer kosten op voor de voorzieningen. Nou, conclusies en adviezen die wij aan zo’n 
stresstest verbinden en daarmee willen we ook de raad helpen om iets te vinden van 
zo’n programma. Zijn daar nog vragen over?

De voorzitter: De heer Wringer. Even iets eerder dan de heer Van der Meer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Het tweede punt van de adviezen, in april 2020 
ook gepresenteerd, de groei-agenda bestaat uit verschillende projecten die financieel 
niet overkoepelend gemonitord worden over de stand van deze projecten. Als dat wel 
wordt gerealiseerd dan kan worden gemonitord hoe de projecten zich voortbewegen 
en/of het financiële effect uit de groei-agenda 2030 daadwerkelijk wordt gerealiseerd en 
eigenlijk is mijn vraag aan de heer Besseling, is dat advies opgevolgd of niet?
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De voorzitter: Mijnheer Besseling. Ik dacht dat de vraag gesteld te worden aan mijnheer 
Pot. Ook goed.

De heer Besseling: Nee, ik denk dat het goed is om ook het bruggetje maken naar de 
begroting 2023. Daar gaat u vandaag een klein beetje, maar later meer inhoudelijk over 
spreken. Relevant is natuurlijk wat we daarin meerjarig doen. Dit was een periode tot en 
met 2022, met name aantal woningen. Tenzij het college anders besluit, maar kan ik u 
wel verklappen dat we niet opnieuw zo’n tranche financieel zullen vertalen. We hebben 
al wel in de voorbereiding wat over gesproken. Gaan we nu opnieuw voor de nieuwe 
vierduizend woningen die gepland staan een financiële reeks opnemen of gaan we dat 
ook voor de groei van het aantal inwoners doen? De voorlopige conclusie is dat we ons 
baseren op een realistisch aantal per 1 januari 2023. Dat is dus over een paar maanden 
en dat die reeks voorlopig stabiel financieel in de begroting zit. Dat betekent dus dat we 
niet, net zoals de vorige bestuursperiode, een oplopende financiële reeks hadden op de 
ambitie van woningen. Het heeft denk ik met twee dingen te maken. Eén, de conclusie is
dat we en die zal u allemaal bekend zijn, dat je natuurlijk kan focussen op bouwen, maar 
is ook best wel wat gesloopt de afgelopen vier jaar vanuit de woningcorporaties. Dus per 
saldo is het aantal woningen wat minder hard toegenomen dan je gehoopt had. Dat 
hebben we ook in de eerdere rapportages steeds laten zien en wat naar beneden 
bijgesteld en de kant is, we zien het aantal inwoners, dat is misschien ook wel aardig hier
te delen, met name dit jaar, de tweede helft van dit jaar behoorlijk stijgen. We zijn van 
119,5 naar ongeveer 122.000 gegaan nu. De helft daarvan heeft wel te maken met het 
aantal Oekraïners wat zich hier gevestigd heeft. De vraag kan je natuurlijk stellen 
hoelang zitten die hier. Tegelijkertijd, als die op 1 januari hier nog zitten tellen ze mee in 
de jaarlijkse telling van het CBS en dus in je algemene uitkering voor in ieder geval een 
jaar, maar die onzekerheid daarop heeft ook wel te maken met het feit dat het college 
waarschijnlijk zal zeggen we houden even die 122.000 aan. We gaan ons niet al heel rijk 
rekenen met een verdere toename van het aantal inwoners.

De voorzitter: Dank je wel, Ik zeg André, nou, mijnheer Besseling. Dank u wel. Dan 
trouwens over de nieuwe stresstest, we willen graag even ook van u dat wij hier naar de 
toekomst kijken in plaats van even achteruit kijken, maar dat is niet … Nou goed, dank in
ieder geval voor de toelichting. Zijn er nog vragen? Mijnheer Van der Meer

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, dank u wel. Het verhaal wat gehouden is over de 
stresstest gaat op een heel globaal niveau eigenlijk, als ik het zo proef. Er wordt 
bijvoorbeeld, als ik het goed begrijp, in dit voorbeeld niet gekeken naar welke huizen 
worden gebouwd. Dat zou iets te maken kunnen hebben met het aantal inwoners wat 
dat oplevert. Het zou ook iets te maken kunnen hebben met de kosten die daarmee 
gepaard gaan. Over kosten gesproken, die kun je natuurlijk globaal inschatten. Wij 
hebben denk ik als raad, zeker mensen die wat langer in de raad zitten, ervaring met 
regelmatig fysieke projecten, maar ook onverwachte ontwikkelingen in het sociale 
domein, die aan de kostenkant vaak heel snel op kunnen lopen. Als ik iets over een 
stresstest hoor, dan denk ik van nou ja, kan er, is het mogelijk. De raad probeert dat 
steeds, om een beetje greep te krijgen op dat soort, op het risico op dat soort 
overschrijdingen. Kan dat in de stresstest worden meegenomen op de één of andere 
manier? In de verschillende scenario’s of wat dan ook.

De voorzitter: Mijnheer … Ja, één van de twee heren. Mijnheer Pot of …
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De heer Pot: Ja, uw vraag gaat specifiek over het sociaal domein, maar het zou ook een 
ander voorbeeld denk ik kunnen zijn. Ja, ik zal het beantwoorden aan de hand van de 
ideeën die we hebben over de volgende stresstest. Ja? Ja. Dank je. Want dan gaan we 
inderdaad vooruit kijken. Dank u, voorzitter. Ja. Precies. Het is goed dat iedereen ook 
dezelfde informatie heeft voordat we naar de toekomst gaan kijken. Ik heb drie 
voorbeelden van een stresstest hier neergezet en dan kom ik bij de vraag van u. André 
Besseling en ik hebben hier ook nog eventjes over van gedachten gewisseld. Kijk, we 
zouden drie dingen in mijn optiek kunnen doen en misschien nog wel een vierde als u 
daar zelf een suggestie voor heeft. We zouden kunnen voortborduren op de vorige 
stresstest en dan kom ik ook bij uw punt meteen. Stel, dat onderwerp is nog steeds voor 
u relevant, dan zouden we natuurlijk kunnen kijken van in die stresstest hebben we 
inderdaad een aantal hoog over aannames gedaan. Dat was het karakter ook van die 
stresstest, maar je zou dan inderdaad specifiek kunnen kijken van we hebben één 
onderwerp vorige keer eigenlijk niet goed kunnen belichten om allerlei redenen, maar 
kostenontwikkeling, dus die kant van niet alleen die opbrengstenkant, maar ook de 
kostenkant, hoe bewegen nu de kosten mee en welke kosten zijn dat dan. Dat zou een 
voorbeeld kunnen zijn van een volgende stresstest. Dat kan ook, want je kan op basis 
van bepaalde parameters zeggen van als het aantal inwoners groeit nou, dan zal beroep 
op bepaalde voorzieningen toenemen, als dat er woningen toenemen, zal ook in de 
openbare ruimte iets moeten gebeuren. Meer groen, meer wegen misschien. Nou, 
afhankelijk ga je de stad uitbreiden of blijf je binnen de grenzen van de stad. Die 
variabelen kan je isoleren en kan je hier antwoord op geven. De tweede stresstest die zal
in mijn optiek wat meer hoog over weer zijn, het bekende ravijn, heeft u denk ik ook wel 
van gehoord. Straks, we hebben natuurlijk de septembercirculaire die daar hopelijk de 
pijn nog wat verzacht, maar het meerjarenperspectief zal in elk geval blijken dat er 
minder inkomsten uit het gemeentefonds gaan komen. Nou, hoe gevoelig is nu de 
gemeentebegroting daarvoor? Want we weten natuurlijk dat de opgave die de gemeente
heeft, brengt natuurlijk echt structurele kosten met zich mee. Dat kan je niet alleen 
beperken tot eenmalige projecten, maar ook echt structurele kosten. Terwijl je weet dat 
inkomsten uit het gemeentefonds op een gegeven moment echt minder worden. Nou, je 
kan voorzien dat daar een gat ontstaat. Daarover zal ook al wel eerder gerapporteerd 
zijn aan u, maar we zouden nog een keer in kunnen zoomen van welke onderwerpen 
raakt dat nu het meest, wat doet dat met de gemeentebegroting. En de laatste en dat 
zal weer een hele specifieke en ook een hele actuele, dat is de gevolgen van de 
energiecrisis voor de financiën van de gemeente en ook de gesubsidieerde instellingen 
en de thematiek die daaronder ligt is met name dat je als gemeente heb je natuurlijk 
gebouwen. Die gebouwen kosten energie en de energiekosten lopen op. De gebouwen 
die je zelf gebruikt, maar ook gebouwen die door derde partijen natuurlijk worden 
gebruikt. Waar verhuurconstructies onder zitten, maar je kan zelfs denken aan 
gesubsidieerde partijen die subsidie van de gemeente ontvangen, maar ook de kosten 
niet meer kunnen brengen en er zou zelfs nog een categorie kunnen zijn, maar goed, de 
vraag is of je die in scope moet trekken, van meer zelfstandige instellingen, maar die de 
gemeente wel belangrijk vindt, maar niet subsidieert. Dus dat die ook misschien wel op 
een gegeven moment gaan aankloppen bij de overheid van hé, onze kosten lopen nogal 
op. Zo’n thema is natuurlijk hartstikke actueel en daad ook wel zien in hoeverre de 
gemeentebegroting ook gevoelig is voor wat er in de buitenwereld op dit moment 
gebeurt. Dus dit zijn de drie ideeën, waar wij nu aan zitten te denken.
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De voorzitter: Mevrouw Boom heeft namelijk een vraag.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, zoals u zei van nou, optie drie is erg actueel, maar hoelang doen 
jullie over een stresstest gemiddeld? Want ik denk over drie maanden ziet de wereld er 
weer heel anders uit en na vandaag al trouwens.

De voorzitter: Mijnheer Pot.

De heer Pot: Ja, dat klopt. Kijk, zo’n stresstest die duurt minimaal een aantal weken. Tot 
ja, ergens tussen de vier en acht weken duurt zo’n stresstest. Onze ambitie is wel om 
deze en zeker als we naar zo’n onderwerp van kijken, wel om de korte kant van die 
periode te doen. Omdat die inderdaad zo actueel is, zou dat echt de voorkeur hebben 
ook van ons. Ja.

De voorzitter: Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank u, voorzitter. Ja, stresstest moet natuurlijk voor het eind van 
het jaar afgerond zijn, want anders bent u misschien niet meer onze accountant. Maar 
oké, dat daargelaten. Even over het ravijn. Bedoelt u daarmee de herijking van het 
Gemeentefonds of over de onzekerheid over het jaar 2025-2026 naar de inkomsten van 
de gemeente? Dus … Of beide.

De heer Pot: Ja, dat laatste. Natuurlijk omdat het kabinet geld in het Gemeentefonds 
heeft gestopt, alleen voor een bepaalde periode. Dat houdt op en daar gaat het over. Ja.

De heer Wringer: Want je krijgt natuurlijk ook de herijking, iets andere formulering van 
het gemeentefonds komt eraan. Maar ja, dat … Oké, dank u wel.

De voorzitter: U kunt doorgaan met uw presentatie verder of bent u er? 

De heer Pot: Nou ja, mijn presentatie is klaar. De vraag is met name en dan zijn we bij 
het punt gekomen van wat zou een interessant onderwerp kunnen zijn? Is dat één van 
deze drie of is er nog een ander idee?

De voorzitter: Ik zie mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja, ik heb nog wel een vraag. Ik weet niet zeker precies of dat
in het kader past, maar we krijgen straks de begroting. Daar staan allerlei bedragen bij 
projecten en bij ambities. Het is voor raadsleden, tenminste, voor mij, heel moeilijk om in
te schatten of een bedrag van tweeënhalf miljoen dat ergens voor staat, of dat nou ook 
maar enigszins een toereikend bedrag is of dat dat veel te ruim is veel te … Daar zitten 
in feite ook onzekerheden in. Tenminste vanuit het respectief van raadsleden. Kan in het 
kader van stresstesten daar iets over dat soort dingen gezegd worden? Van nou ja, u gaf 
met het voorbeeld van energietransitie of de energieprijzen, maar de energietransitie is 
ook iets wat de komende jaren een extra boost moet krijgen. Hoeveel geld is daarvoor 
nodig om dat goed te doen?

De voorzitter: Mijnheer Pot.
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De heer Pot: Nou ja, goed, ik zei in het begin van waarvoor is nu een stresstest geschikt 
en kijk, wat mij betreft gaat het per definitie over situaties waarin wat onzekerheid zit, 
want je wil weten hoe ver kan ik uittrekken. Grote projecten was één van de 
onderwerpen, dus zo’n vraagstuk zou zeker in de vorm van een stresstest gedaan 
kunnen worden, want dan ga je kijken van wat zijn nu eigenlijk de aannames die onder 
zo’n bedrag, u noemt tweeënhalf miljoen, wat zijn nu de aannames die daaronder liggen 
en welke onzekerheden horen daarbij en ja, en welke variabelen zijn er dan, die 
stressfactoren? Daar kan je natuurlijk op testen en kan je ook kijken welke scenario’s er 
zijn. Ik kan wel zeggen, kijk, naarmate een project heeft natuurlijk altijd enkele 
onzekerheden en zeker zo’n energietransitie een heel meerjarig traject gaat zijn, kent 
natuurlijk zoveel onzekerheden, dat de scenario’s waar we dan over gaan hebben 
natuurlijk best wel ruim zijn. Die zijn hoog over. Dat zal nooit een hele exacte zijn, maar 
het kan wel interessant zijn als het gaat over het gesprek wat u voert over zo’n 
onderwerp, dat u zegt van nou, we hebben toch een aantal handreikingen gekregen 
vanuit BDO over zo’n transitie, dus dat zou best een interessant onderwerp kunnen zijn. 
Absoluut.

De voorzitter: En kan die presentatie nog even terug, want zijn er mensen die graag nog 
waarschijnlijk wel … Ja, dank je wel. Ja, zijn … Mevrouw Boom, sorry.

Mevrouw Boom-Vos: Geeft niks. Ikzelf heb een beetje kortsluiting in mijn hoofd over 
stresstest. Als ik dit zo lees of zie lijkt het eigenlijk gewoon een objectieve beoordeling en
logisch nadenken wat er speelt en wat er gebeurt. Helemaal goed. Wat dat betreft zou je
eigenlijk en ik denk niet dat dat nu het geval is, maar wel voor de toekomst, de 
spoorzone is een project waar we zeker veel onzekerheden en risico’s gaan lopen. Zoiets
zou ik dan wel in de toekomst graag een stresstest op willen doen wanneer wij daar klaar
zijn met de berekeningen, maar dat is neem ik aan als ik het zo hoor eigenlijk u wil mijn 
vraag, mijn suggesties voor de toekomst van de spoorzone, mijn vraag is eigenlijk past 
de spoorzone nu in uw tijdschema of niet?

De voorzitter: Mijnheer Pot. Ja, of de heer Steehouwer, één van de twee.

De heer Steehouwer: Kijk, in de stresstest gaat het natuurlijk ook om welke variabelen 
stop je erin. Dus hoe gedetailleerd is die spoorzone al uitgewerkt in financiële zin, maar 
het gaat ook over looptijd, startdatum en dat is belangrijk. Staat het voldoende vast en 
aan de andere kant stop je er scenario’s in van is de looptijd een scenario of is de 
doorlooptijd, dat is de looptijd, maar de vraag is wel kun je nu op dit moment van de 
spoorzone al voldoende concreet de scenario’s definiëren en daarom zou ik me vooral 
willen opschrijven voor de volgende stresstest, want ik denk dat die zeker zeer relevant 
is, maar ik denk dat het op dit moment nog te weinig toevoegt om daar echt wel iets 
mee te kunnen. Dus komt denk ik te vroeg.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, dat denk ik ook, maar dank je wel.

De voorzitter: De heer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Nou ja, even daarop voortbordurend. De spoorzone
is natuurlijk heel belangrijk voor de groei-agenda op zich, maar daar komen natuurlijk de
zesduizend woningen grotendeels vandaan. Even over de drie. Het ravijn, ik denk dat dat
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ook een toekomst kan zijn, een stresstest, want dat duurt nog een paar jaar. Voor de 
energiecrisis, gesubsidieerde instelling, ik denk dat ook afhankelijk is van het Rijk hoe die
ermee omgaan, dus mijn voorkeur zou uitgaan naar de eerste. Als ik een voorkeur mag 
uitspreken. Heb ik hierbij gedaan. Dank u.

De voorzitter: De heer In ’t Veld, u had een vraag.

De heer In ’t Veld: Ja, een vraag, eigenlijk heb ik dezelfde vraag als de voorgaande 
spreker, omdat ik ook dat ravijn, dat is nog best ver weg en er gaan nog van alles 
gebeuren. Gedeeltelijk bekend, gedeeltelijk onbekend. Dus ja, of je daar op dit moment 
echt veel mee kunt, aan hebt, vraag ik me ook af. Ja, dat is eigenlijk dezelfde opmerking.

De voorzitter: O, de heer Klerk en daarna mijnheer Van der Meer, maar ik ga zo meteen 
wel even afsluiten, want ik wil even tot een bepaalde conclusie komen ten aanzien van 
de stress … Ja, wij moeten naar de volgende agenda en ik word hier een beetje naast me
haastig van meneer voorzitter, u moet even door. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Ik hou het kort. Dat zeggen ze allemaal. Nee, ik heb even een paar 
concrete … Ja, concreet, als we het hebben over scenario’s en stresstesten dan vraag ik 
me af is als het gaat over de energiecrisis, in hoeverre is dat, weten we niet eens of dat 
lange of korte termijn gaat zijn, in hoeverre is dat, maar dat dat het wel heel geschikt is, 
maar goed, daar hebben jullie vast een beter onderlegde mening over dan ik. En dat 
ravijn, ja, dat schijnt toch wel iets wat hele grote impact kan gaan hebben. Dus 
vandaaruit zat ik juist wel op de richting van die stresstest op het ravijn. Dat klinkt 
misschien wel net zo fatalistisch als dat … Of het is misschien wel net zo fatalistisch als 
dat het klinkt, maar hoe ziet u dat?

De voorzitter: Mijnheer Pot of mijnheer Steehouwer.

De heer Pot: Dank u, voorzitter. Kijk, wat betreft die energiecrisis, dat is inderdaad met 
name een heel actueel onderwerp waarvan natuurlijk niemand weet hoelang dat gaat 
duren, maar wat wel echt impact kan hebben op de begroting en dat zou een onderwerp 
zijn wat je vooral vanuit de actualiteit benadert, omdat dat voor u wellicht relevant is. 
Daarom staat die hier op. Ja en het ravijn is natuurlijk iets naar de huidige inzichten en ik
denk niet dat septembercirculaire echt verandering gaat brengen van dat beeld. 
Misschien iets, maar niet heel veel, maar dat zit er echt aan te komen en één van de 
punten die in elk geval vanuit ons perspectief gezegd wordt richting de gemeente, is van
bereid je daar in elk geval op voor. Kijk naar de balans tussen structurele uitgaven en 
structurele inkomsten. Dat soort punten komen daar natuurlijk tevoorschijn en ja, dat is 
echt wel een lange termijn discussie waarvan ik verwacht dat die de komende jaren wel 
actueel blijft.

De voorzitter: Ja, nou wordt het echt een discussie, wat op zich wel geinig, hartstikke 
goed … Mevrouw Boom eerst en daarna ga ik naar mijnheer Besseling. Die was iets 
eerder, maar ik geef vrouwen even de voorkeur op dit moment. Mevrouw …

Mevrouw Boom-Vos: Nou, geen discussie, maar wel een verdiepende vraag. Het ravijn 
kennen wij allemaal en is zeker iets waar we rekening mee moeten houden. Wat ik ook 
wel veel en waar wij als gemeente op voor moeten sorteren en wat ik ook wel heel veel 
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hoor is de huidige regering die plant niet verder dan 2025 en als er een nieuwe regering 
komt, dan moeten we voorbereid zijn en dan moeten we al genoeg gelobbyd hebben om 
te zorgen dat er weer geld komt. Deelt u die mening? Want als dat zo is dan is bijna 
stresstest nummer twee zonde van de tijd.

De voorzitter: Eén van de heren van BDO.

De heer Pot: Ja, kijk, die geluiden hoor ik ook en daar wordt ook de verbinding gelegd 
met van ja, stel dat het Rijk niet komt met extra geld, want het geld moet natuurlijk wel 
ergens vandaan komen. Ja, komen er dan extra belastingmogelijkheden voor 
gemeenten, maar dat is nog best een hypothetische en ingewikkelde discussie. En ja, ik 
kan wel voorstellen dat u als raadsleden op dit moment zegt van ja, wij zijn 
verantwoordelijk voor de financiële positie voor de komende jaren en dit speelt nu één 
keer, dus we willen wel inzicht hebben in hoe dat nu zit.

Mevrouw Boom-Vos: Maar dan een verdiepende vraag, als ik …

De voorzitter: Ja, mevrouw Boom. Gaat uw gang.

Mevrouw Boom-Vos: Sorry hoor.

De voorzitter: Nee, gaat uw gang.

Mevrouw Boom-Vos: Die stresstest die deelt in scenario’s, geeft dat ons voldoende 
munitie en de gemeente om een plan b op te kunnen stellen?

De voorzitter: Kort antwoord graag.

De heer Pot: Ja.

De voorzitter: De heer Besseling.

De heer Besseling: Ja, goed om daar nog kort iets over te zeggen en uiteindelijk is het uw
besluit. Ik ga daar straks überhaupt allemaal niet meer over, maar deze drie varianten 
staan natuurlijk niet helemaal toevallig op de sheet. Mijn advies voor wat het waard is 
zou zijn het volgende. Het ravijn vind ik ook wat nog een beetje ver weg van onze 
bedshow. Ik denk dat de septembercirculaire daarin wat gaat doen en inderdaad, de 
discussie over al dan niet vergroting lokaal belastinggebied om de gelijktijdige verlaging 
van nationale belastingen, want daar gaat het dan over, is nogal een operatie. Ik denk 
dat daar wel wat gaat op gebeuren de komende paar jaar. Dus niet helemaal blindstaren
op de grote min vanaf 2026. Die eerste zou ik vooral interessant vinden als we ook aan 
de inkomstenkant een verdere groei begroten, maar zoals ik net aangaf is dat 
waarschijnlijk niet waar wij of waar het college voor kiest. Die derde zou ik als controller 
overigens wel heel interessant vinden, want juist daar kan je in mijn beleving erg met 
scenario’s werken hoelang duurt dat nou die energiecrisis? Wat voor scenario’s heb je op
gas- en stroomprijzen? Is dat een beetje hoger of heel veel hoger? En op welke 
categorieën van je begroting heeft dat, nu deels afhankelijk van politieke keuzes, ook 
echt effect? Dus samengevat denk ik dat u als Auditcommissie misschien wel heel veel 
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heeft aan zo’n stresstest op nummer drie, zonder dat ik daar al te dwingend in wil zijn, 
uiteraard.

De voorzitter: Dank u wel voor de aanvulling, mijnheer Besseling. Mijnheer Van der Meer 
en ja, graag kort, want wij moeten …

De heer Van der Meer: Ja, dat begrijp ik. Die stresstest voor over de groei-agenda lijkt mij
zelf eerlijk gezegd toch ook nog wel interessant als er geen groei aan de inkomstenkant 
wordt verondersteld in de scenario’s die worden gehanteerd, omdat er best wel 
ontwikkelingen in de kostenkant kunnen gaan zitten. Bijvoorbeeld ten gevolge van 
energieprijzen of ten gevolge van de inflatie of ten gevolge van grotere klimaatstress of 
weet ik veel wat. Dus daar kunnen allerlei dingen inzitten en omdat dat zo globaal is, 
vind ik dat toch een interessante. Stresstest nummer drie vind ik ook interessant, maar 
daar zou ik denk ik, maar dat is in feite een politieke keuze, een heleboel onderwerpen 
naast kunnen zetten die ook interessant zijn voor een dergelijke stresstest en dat is 
eigenlijk een politieke keuze, wat je wil …

Mevrouw Boom-Vos: Wij zijn de politiek.

De voorzitter: Ja, maar wij hebben een …

De heer Van der Meer: Ja, maar dit is niet een politieke commissie.

De voorzitter: Precies, helemaal goed. Ja, mijnheer Van der Meer heeft het goed 
begrepen. Dank je wel. Nou ja, ik zit met een klein probleempje. In die zin ook de vraag 
aan BDO, moet er vandaag een keuze gemaakt worden uit de stresstesten? Dat is voor 
mij een vraag en twee, als het zo is dan zal de commissie natuurlijk een uitspraak 
moeten doen over welke van de drie wij moeten kiezen. Maar eerst de vraag.

De heer Steehouwer: Nou ja, kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als we consensus weten te 
realiseren in deze vergadering. Als het niet lukt dan zou ik in elk geval een 
procesafspraak willen maken dat we bijvoorbeeld u één, twee weken geven om ook 
eventjes te sparren met uw achterban binnen de partij of hoe dan ook om het goede 
gevoel te krijgen bij wat sluit het meest aan op uw behoefte en dan via de griffie 
uiteindelijk naar ons toe het verlossende woord. Ook omdat het mooi zou zijn, ik zag op 
de agenda dat de volgende vergadering 1 november is van deze Auditcommissie. Nou, 
dan kan u wellicht eerst ter inzicht geven in wat de beelden zijn. Het is natuurlijk wel 
goed omdat in beweging te houden. Dus mooi als het nu lukt. Lukt het niet, dan zou ik in 
elk geval daar een bepaalde einddatum aan …

De voorzitter: Nou, ik wil toch, voorzitter … Voorzitter, moet je mij horen. 
Commissieleden, ik wil wel een voorstel even doen. Dat lijkt me inderdaad heel 
verstandig om de collega-commissieleden dat die in elk geval naar de achterban even 
terug met het verhaal zoals die is, een presentatie en aan de hand daarvan na een week 
of twee dat je alsnog een ja, hoe zeg je dat? Een compromis sluit om welke stresstest 
wel of niet zou kunnen kiezen. Het woord is aan mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Is het een optie om gewoon twee stresstesten te doen?
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De voorzitter: Nou, de vraag aan BDO dan. Is dat mogelijk?

De heer Steehouwer: U vraagt, wij draaien. Dat is … Nou ja, kijk, ik vind het belangrijkste
dat de stresstest waarvoor gekozen wordt of het nou één of drie of vijf, gaat het niet, 
maar het moet wel aansluiten op een zorg die u heeft of een blinde vlek die er is. Het 
werd net ook gezegd. U kunt wel zes of tien bedenken, maar het belangrijkste is dat het 
ook iets moet toevoegen en dat wil ik wel meegeven in de uiteindelijke keuze die u 
maakt.

De voorzitter: Ja, mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik vraag mij af hoe het gaat lopen als we het allemaal 
meenemen naar de fractie en dan per e-mail laten weten wat daar uitkomt. Verwacht u 
daar een consensus van? Ik vermoed eerlijk gezegd dat dat niet zo is. Wat mij betreft 
kunnen we gewoon, zouden we nu gewoon kunnen kiezen en ik denk dat dat vooral 
tussen één en drie gaat.

De voorzitter: Ja hoor, die optie wil ik ook opperen, vind ik niet erg. Ik wilde alleen meer 
tijd winnen voor de fracties, maar als men binnen de commissie zegt wij willen het nu 
dan doen we het nu en dan stemmen we en dan ja, met handopsteken denk ik. Dan zou 
ik zeggen ja, wie is voor? Het lijkt bijna op markt. Stresstest één. Ja, wie is daarvoor? Ja, 
één, twee, drie, dat zijn vier. Stresstest twee? Eén. Stresstest drie? Ik zie daar een … Vijf.
Ja, democratie, zegevierend zeg ik dat wij kiezen voor stresstest nummer drie. Is de 
commissie daarmee akkoord? Ja, in meerderheid. Oké. Bij deze. Dat was wel snel zeg. 
Dank voor de presentatie en ja, wij zien u gauw denk ik. Hoop ik. Ja? Ik weet niet of blijft 
zitten of u gaat.

De heer Steehouwer: Als ik mag vragen? 

De voorzitter: Jazeker.

De heer Steehouwer: Ten aanzien van agendapunt zes en acht, voorzitter, voor de 
agenda van 1 november wil ik graag nog wel neerleggen, is ons auditplan voor de 
controle 2022. Ik weet niet of ik dat zo neer kan leggen, maar het is wel gebruikelijk 
geweest in het verleden dat wij ons controleplan presenteren en zeker ook met de 
integratie van het servicedeel vanuit de GR Drechtsteden denk ik dat het heel goed is 
om dat ook te doen. Dan denk ik 1 november ook een prima datum om vooraf ook met 
de ambtelijke organisatie afstemming te kunnen hebben daarover. Ja? Oké.

De voorzitter: Ja, nou, ik hoor naast me dat het één op één kan, dus plannen. Nou, 
hartstikke mooi, dank je wel. Geen vragen meer? Goed.

5. Vaststellen Bestuursrapportage 2022 – Raadsvoorstel

De voorzitter: We gaan even agendapunt vijf. De bestuursrapportage … Dank je wel, 
nogmaals. Bestuursrapportage heb ik natuurlijk gehad. De technische vragen zijn 
beantwoord. Behalve, dat was volgens mij de 19e zal het beantwoord zijn geweest, zij 
zijn pas vanmorgen, maar goed, dat is maar een kleinigheid. Ik bedoel, even een uur of 
drie, vier voor de vergadering begint dan kun je gewoon even netjes je vragen 
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beantwoord zien. Ja, precies. Nou, ze hebben het hartstikke druk, dus wat dat betreft. De
vraag aan de Auditcommissie is om te adviseren aan de agendacommissie over de 
behandeling van de burap, onze bestuursrapportage, in de commissies of in de 
gemeenteraad. Optioneel oordeelvormend, in ieder geval besluitvormend. Dus even 
kijken hoe we daarmee omgaan. Het is natuurlijk aan de commissie om daar een oordeel
over te vellen. Mevrouw Boom. O, wacht. Ja, maar ik zag … Sorry, maar ik ga toch even 
naar mevrouw Boom eerst en dan krijgt André, of mijnheer Besseling het woord. 
Mevrouw Boom. Nou en nu geef ik … Nou ja, oké, ik word gewoon overruled hier. 
Mijnheer Besseling.

De heer Besseling: Nee, ik denk dat het goed, als u het mij toestaat, om even een paar 
inleidende zinnen op deze bestuursrapportage te duiden en dan kunt u daarna ofwel 
verdiepende vragen stellen, daarvoor zit mijn collega Gabrielle ook naast mij, dan wel 
spreken over de nadere agendering. Een aantal van u zal dit heel bekend zijn maar voor 
sommige misschien iets nieuwere, het is onze jaarlijkse afwijkingenrapportage. Eén keer 
per jaar maken we een bestuursrapportage, afwijkingenrapportage op financiën en 
inhoud. Hij is ambtelijk opgesteld rond mei, juni. Het college heeft hem 1 juli vastgesteld 
en nu ligt hij in uw raad. Het is inmiddels medio september. Dat is één van de redenen 
waarom wij het instrument kiezen, sturen, verantwoorden. Dat kunt u misschien nog 
voor de zomer herinneren, de optie hebben gegeven, moet dit nu een apart document 
blijven of zou je dit niet in een kadernota moeten integreren? Waarbij je dan dus niet 
alleen vooruit kijkt naar het komend jaar, maar ook een soort update geeft over het 
lopend jaar. Dat is wat de bestuursrapportage is. Nou, daar waren nog best wat vragen 
over. Daar heeft u toen niet toe besloten of nog niet in ieder geval, dat komt nog terug 
bij u als onderdeel van de financiële beheerverordening. Dat maakt dus dat hier nog een 
apart document ligt. U heeft niets anders besloten, dus hij ligt ter raad op dit moment. 
Wat wordt u nu daadwerkelijk gevraagd? Vanuit financiële rechtmatigheid durf ik bijna te
zeggen is die in omvang niet zo heel erg spannend. We hebben een begroting van 
ongeveer 600 miljoen. De optelsom van alle plussen en minnen financieel in deze 
bestuursrapportage is 1,4 miljoen in de plus. Waarmee we naar verwachting het jaar 
2022 afsluiten met een plus van een miljoen of tweeënhalf. Daar komen nog een paar 
dingen bij. Peter, de wethouder, noemde het al even, de septembercirculaire. Die is 
vandaag of morgen verschijnt die. Die heeft ook altijd nog effect op het lopende 
boekjaar. Ik verwacht eerlijk gezegd eerder een plus dan een minnetje. Met name 
vanwege de inflatieontwikkelingen en het is ook goed denk ik om te beseffen dat de 
budgetten uit de periode 2018-2022, de vorige bestuursperiode, uiteindelijk ook 
afgelopen na 2022. Wij zijn er steeds van uitgegaan dat die dan op zijn. De realiteit is 
ook wel eens dat die echt niet dat op de euro afgesloten zijn. Dus mijn verwachting is dat
we 2022 misschien nog wel een wat grotere plus uitkomen dan hier staat, ondanks de 
stijgende energieprijzen en de inflatie. Technische vragen zijn al even genoemd. Die zijn 
gesteld en beantwoord. Die heeft u inmiddels ontvangen en beantwoord, die heeft u 
inmiddels ontvangen. Ja, ik denk dat dat even de hoofdlijn is in de financiële zin van de 
bestuursrapportage die ik u even mee wilde geven voor de beraadslagingen.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Besseling. Mevrouw … Ja. Gaat uw gang.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, ik blijf hem toch hebben. U refereerde er al wel aan deze 
prognose of is in mei opgesteld. Het is nu september. U verwacht een nonbesteding van 
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1,4 miljoen. Is met de huidige kennis, ik weet dat het niet in de bestuursrapportage is, 
maar wel belangrijk voor ons om met het college in gesprek te gaan, is die 1,4 miljoen, 
staat die nog? Volgens mij, als ik u zo hoorde met alle plussen, septembercirculaire, 
staat u daar nog steeds achter.

De voorzitter: Mijnheer Besseling.

De heer Besseling: Ja zeker. Mijn inschatting is dat die nog wat aan de voorzichtige kant 
is. Dat die best nog eens positiever zou kunnen uitpakken. Voor dit kalenderjaar.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, dank u wel. Met de beantwoording van de 
technische vragen zie ik nog een heleboel onderwerpen om een politieke discussie over 
te voeren.

De voorzitter: Niet hier.

De heer Van der Meer: Maar niet hier en op een ander moment, dus wat mij betreft is het
stuk duidelijk als rapportage en is er wat mij betreft niet meer een discussie in de 
commissie over nodig.

De voorzitter: Mijnheer Roggekamp en dan mijnheer Wringer. O, dan mijnheer Wringer. 
Ja, ik zag u even voorleunen, dus ik denk dat die wat zegt. Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Dank, voorzitter. Ja, de technische vragen waren meer verduidelijkende
vragen, ook aan onze kant. Bestuursrapportage hebben we verder ook geen issues over. 
Dus wat ons betreft kan dat als hamerstuk. Nog wel één vraag aan de heer Besseling. De
decembercirculaire, heeft die nog invloed op 2022 of niet?

De heer Besseling: U bent aardig op de hoogte al. Goed om te horen.

De voorzitter: Mijnheer Besseling. Jazeker. 

De heer Besseling: Dat klopt. Een decembercirculaire heeft vaak nog invloed op het 
huidige jaar. Daar kan je in financiële zin niet zoveel meer mee, want als je extra geld 
krijgt kan je dat niet meer uitgeven medio december. Dat is altijd een resultaat in de 
jaarrekening. Ik denk overigens dat het dit jaar iets minder is dan andere jaren omdat 
het Rijk de algemene uitkering voor een paar jaar heeft vastgezet op 
hoeveelheidsparameters. Dus het kan alleen nog wijzigen door laat ik zeggen inflatie die 
wat meer of minder is, uiteindelijk in het huidige jaar. Dus het korte antwoord is ja, maar 
ik denk zeer beperkt

De voorzitter: Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Dank. Deze kennis komt voornamelijk van de heer Besseling van de 
afgelopen jaren en die ik heb opgebouwd. Dank daarvoor.

De voorzitter: Hij is vast aan het anticiperen wie dat … Dat is wel mooi, hè. Zijn er nog 
vragen, want uiteindelijk ik hoor hier een hamerstuk naar de raad toe. Ja, ik hoor 
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mevrouw Boom niet nee, dus ik wil even, ja … Nee, ik wil toch even peilen hoe, want het 
is toch een bestuursrapportage, dus gaat uw gang, mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Ja, ik ben het wel eens met dat hamerstuk, waar ik zou dan wel even 
nuance dat we hem dan terugsturen naar de agendacommissie om als hamerstuk, want 
bij KSV-document kregen we nog wel eens de kritiek dat iets te snel was te gaan. De 
fracties er toch nog graag input op hadden willen leveren. Dus terug naar de 
agendacommissie.

De voorzitter: Eens. Ja, het gaat naar de agendacommissie, sowieso, ongeacht. Zijn er 
nog … Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik denk officieel niet dat deze hierin thuishoort, 
maar ik heb hem ook niet terug zien komen in de antwoorden bij technische vragen. Het 
gaat over dat Wmo-stuk. Ik maak me toch even hard voor onze eenzame ouderen in 
Dordrecht, want er staat inderdaad dat we incidenteel anderhalf miljoen lager dan 
begroot wordt en dat heeft ook, wat hierin staat bijvoorbeeld dat er minder 
huishoudelijke ondersteuning wordt verleend in verband met de krapte op de 
arbeidsmarkt. Ja, ik heb hem nergens terug zien komen, maar ik vroeg me even af, is het
nou zo dat we onze ouderen dan ook in dit geval, geen hulp nodig hebben? Want volgens
mij is daar best wel heel veel vraag, nog steeds.

De voorzitter: Het is echt een politieke vraag, maar …

De heer De Boer: Ja, ik denk dat het …

De voorzitter: Is echt een politieke vraag.

De heer De Boer: Genoteerd hebben.

De voorzitter: Ja, oké, maar misschien, gezien de deskundigheid van mijnheer Besseling, 
die kan hier wel technisch beantwoorden, denk ik.

De heer Besseling: Ja, heel kort, volgens mij is het een heel terechte vraag. Het zit 
inderdaad, als ik de GR sociaal, moet ik inmiddels zeggen, goed begrijp, echt op de 
uiteindelijke, er is een beperking van het aanbod uiteindelijk. De vraag is misschien … 
Nou, onbeperkt is een groot woord, maar is fors, maar men loopt daar nu echt aan tegen
de grenzen van personeel, ook op dat gebied. Ik zou het een interessante vraag vinden 
om eens vanuit de raad, wellicht met de wethouder het gesprek te voeren over hoe 
werkt dat dan, in triage of zo. Wie wel en wie niet. Daar weet ik natuurlijk niet veel vanaf,
maar volgens mij is de vraag terecht en de analyse op hoofdlijnen delen we, volgens mij.

De voorzitter: Zie, als ik het niet wist. Politiek, maar toch technische beantwoording, ik 
vind het geweldig. Ik … Ja, mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, ik ga me echt wel inhouden de rest van de commissie hoor, maar
ik ben het er vooral eens met mijnheer Van der Meer, wij hebben eigenlijk helemaal geen
vragen meer technisch en over de verantwoording. Die ziet er financieel gewoon goed 
uit, complimenten en heel duidelijk, maar we hebben daadwerkelijk wel echt politieke 
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vragen. Dus ik zou hem niet als hamerstuk willen agenderen en ten tweede zou ik ook 
echt op willen roepen, we zijn een politieke, geen politieke commissie, maar we zijn er 
wel één van het sturen en verantwoorden en dit is het enige moment in het jaar dat wij 
kunnen bijsturen of laten verantwoorden over wat het college in 2022 doet. Dus ik zou 
echt iedereen op willen roepen ga het gesprek aan, laat het niet als een hamerstuk 
gaan.

De voorzitter: Ik moet eerlijk zeggen, als voorzitter heb ik daar een mening over, alleen 
ik mag dat niet, maar ik laat het aan de commissieleden zelf om te beslissen of ze dat 
willen of niet en ja, ik leg me daarbij neer. De heer ...

De heer Kolkiliç: Kolkiliç. 

De voorzitter: Ja. Ja, ja.

De heer Kolkiliç: Ja, nou, ik sluit me totaal bij mevrouw Van de Boom en mijnheer Van der
Meer aan, voorzitter. Want wij hebben ook redelijk wat aantal vragen ook over 
investeringskrediet, project wat nog loopt en het zijn flinke bespreekstukken. 

De voorzitter: De heer Wringer en dan mevrouw Nieuwland.

De heer Wringer: Dank, voorzitter. Ik begrijp het, maar is het niet interessanter om de 
begroting voor 2023, deze vragen te gaan stellen? Dat is voor volgend jaar, dan kan je 
nog wat regelen, aanpassen, veranderen, toevoegen, verwijderen.

De voorzitter: Maar eerst mevrouw Nieuwland. Dag, sorry, mijnheer Van …

Mevrouw Nieuwland: Ik vind het inderdaad ook een beetje lastig van volgens mij liggen 
die twee namelijk ook heel dicht op elkaar qua planning, dus het is inderdaad een beetje 
van aan de ene kant inderdaad een mooi moment nog om politieke vragen te stellen, 
maar als het echt de week erop al de begroting is, dan … Oké, dan als er inderdaad wat 
tijd tussen zit zouden we het nog wel graag politiek willen bespreken.

De voorzitter: Mijnheer In ’t Veld.

De heer In ’t Veld: Nou, dezelfde mening ook politiek te bespreken en ook nu kan nog 
bijgestuurd worden indien we dat aangeven en wensen. Ik bedoel en anders laat je 
inderdaad je kans gaan en daar ja, dan kan je net zo goed geen burap hebben, terwijl je 
er toch niks mee doet. Politiek gezien niet, ja, skip hem dan helemaal. Dat lijkt me niet 
de bedoeling.

De voorzitter: Ja, ik zie hier een meerderheid, dus ja, ik kan niet anders van zeggen dan 
dat we gewoon even moeten bespreken en we zullen het bij de agendacommissie 
neerleggen en hopelijk agenderen ze dat. Is dat … Ja, voor een … Ja, dat klopt en … 
Mijnheer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Dan wil ik wel voorstellen dat iedereen die politieke of technische 
vragen heeft die hierop gesteld kunnen worden, dat die dan wel eigenlijk in de periode 
dat die voor beide agendacommissie ligt, dat die dan al bekend zijn, dat ze dat mee 
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kunnen nemen. Dus dat we dan niet wachten tot die ergens een keer staat, maar dat we 
zorgen dat die zo snel mogelijk gemaakt worden.

De voorzitter: Mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, even een verduidelijkende vraag vanuit mij, ik ben nieuw. Wat is 
het verschil … Kijk, als ik, ik dacht mij maakt het niet uit waar we het doen, maar als we 
in de raad zitten, dan zit daar het hele college, kan je inhoudelijk vragen stellen over de 
Wmo. Wij hebben vragen over het parkeren. Als dat in een commissie gebeurt en kan je 
daar de politieke vragen stellen aan de wethouders die je wil stellen?

De heer …: Ja.

Mevrouw Boom-Vos: Oké. Nee, helemaal goed.

De voorzitter: Nee, dat heeft u heel goed begrepen. Echt waar, dat is perfect. En zijn er 
nog vragen? Want anders zou ik zeggen joh, heel simpel, wij leiden het of geleiden het 
door naar de agendacommissie en hopelijk agenderen ze het en bespreken in één van 
de … O ja, politieke vragen formuleren, als je die even inderdaad hebt, die kun je 
gewoon alvast formuleren. Dan heb je in ieder geval een antwoord en hoeft de discussie 
niet te gaan over welke politieke vragen dan ook, maar wel inhoudelijk op de targets 
naar begroting 2023. Mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Ik hou graag van planning. Wanneer zou dat dan binnen moeten 
zijn?

De voorzitter: Nou, laat het even aan de griffie, dan zullen we zo snel mogelijk even 
plenair. O, hier? Ja, oké, hier hoor ik, dus.

Mevrouw Boom-Vos: Ik bedoel, wanneer moeten die politieke en technische vragen 
binnen zijn? Dan weet ik wanneer ik met mijn fractie om tafel moet.

De voorzitter: Dat moet het ambtelijk apparaat …

Mevrouw Vermeulen: Volgens mij doen we dat doorgaans hier, maar ook ik ben nieuw, 
dus het formuleren van de politieke vraag …

De heer …: Nee, het beantwoorden.

De voorzitter: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee …

Mevrouw Boom-Vos: Oké, ik mail het je. 

De voorzitter: Ja, het hangt van de ambtelijke organisatie of die in staat zijn om zo snel 
mogelijk even antwoord te geven op de vraag. Maar er zijn termijnen voor, trouwens, en 
die weet ik ook niet uit m’n hoofd. Maar …

Mevrouw Boom-Vos: Maar op de politieke vraag gaat de ambtelijke organisatie toch geen
antwoord geven?
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De voorzitter: Ja, nou, oké. Ja, u heeft helemaal gelijk, de wethouder moet 
beantwoorden, maar die heeft een apparaat, maar goed. Oké. Wij zijn eens dat dit 
gewoon even naar de agendacommissie en die gaat in principe … Nee, in principe gaan 
ze dat agenderen. Daar zijn we mee akkoord? Oké, top.

6. Begroting 2023

De voorzitter: Agenda nummer zes, dat is de begroting 2023. Ik lees letterlijk voor: 
Auditcommissie wordt gevraagd te adviseren over de behandelwijze van de behandeling 
van de begroting 2023. De agendacommissie beslist hier dan over. Het advies om de 
begroting niet te agenderen op de optionele momenten, mijnheer Besseling en daarmee 
de lijn van de voorgaande jaren en evaluatie van het proces eerder te volgen. Dus direct 
in de begrotingsstraat van 8 november en er lijkt ook geen aanleiding om de begroting in
de Auditcommissie te brengen op 1 november, behalve als de Auditcommissie daar 
anders besluit. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, het gaat om de eerste vertaling van het beleid van 
het nieuwe college naar de begroting en om die reden lijkt mij ook omdat duidelijk is 
aangegeven dat we breed overleg met de raad willen over de invulling van het 
hoofdlijnenakkoord en daar wel degelijk een commissievergadering aan te wijden en het 
lijkt mij eerlijk gezegd ook goed als er op zijn minst op 1 november of misschien wel 
eerder, gelegenheid is voor de Auditcommissie om iets te zeggen over de kwaliteit van 
de informatievoorziening. We hebben hier de afgelopen jaren regelmatig discussie gehad
over welke informatie in de begroting de raad nu eigenlijk nodig heeft om een goed, 
transparant beeld te krijgen en een beeld van welke knoppen gedraaid kan worden en ik 
zie het als een taak van deze commissie om te beoordelen of dat in voldoende mate 
gelukt is of dat er nog aanvullende informatie zou moeten komen.

De voorzitter: Zijn er nog meer mensen die de mening van mijnheer Van der Meer delen?
Want dan kunnen we heel snel … De heer De Boer.

De heer De Boer: Ik deel hem zeker, voorzitter, dank u wel. Ik had ook opgeschreven de 
tijdlijn is te krap. Dus inderdaad iets meer ruimte inderdaad en het feit dus … We hebben
al twee voorstanders.

De voorzitter: Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, een voorstander. Als de begroting 7 oktober gepresenteerd wordt 
dan kunnen we het op 1 november in de Auditcommissie nog bespreken. Dan hebben we
drie weken de tijd om hem door te spitten. Vanaf 7 oktober ‘…’ …

De voorzitter: 7 oktober.

De heer Wringer: Aanbieden digitale begroting aan raad.

De voorzitter: Ja. En dan 1 november …

De heer Wringer: 1 november ‘…’ …
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De voorzitter: Behandeling in de Auditcommissie. Mijnheer Kolkiliç.

De heer Kolkiliç: Volgens mij zit er ook nog een recessie tussen.

De voorzitter: Ja, maar goed. Ja, sorry. Daar ga ik niks over zeggen, dat is aan u. U bent 
een politicus, dus u heeft geen reces. Geen vakantie. Mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, ik ondersteun het voorstel ook, alhoewel ik niet weet of dat het 
echt haalbaar is. De begroting wordt nu geschreven. Daarom baal ik al een beetje dat ik 
vind wethouder zelf even niet opgeroepen had, stond wel op mijn lijstje voor hetzelfde 
wat jij zei, van wil je erop letten, maar ik denk niet dat het ons tegen moet houden. Als 
het gewoon niet goed genoeg is qua, dan zij het maar zo, maar.

De voorzitter: Nou, mijnheer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Ja, ik sta er helemaal achter om dat wij eerst een beeld opwerpen 
en ja, een reces of niet, weet je, als fractie kunnen we toch doorwerken. Dus ik zou voor 
die 1 november gaan om dan …

De voorzitter: Dan heb ik zelf een vraag aan een rationeel iemand die daar zit, mijnheer 
Besseling. Wat vind jij daarvan, als ik vragen mag? Want wij gaan er uiteindelijk over 
hoor, ik bedoel …

De heer Besseling: Ja, misschien twee dingen. Ik denk dat het heel logisch is dat een 
Auditcommissie zeker bij zo’n eerste begroting ook gewoon een vergadering heeft over 
die begroting. Dat betekent overigens wel dat ik misschien toch nog een keer in uw 
midden ben. Er is namelijk een …

De voorzitter: Ja, ja, ja … Kijk, hoor eens, jongen.

De heer Besseling: De afspraak was, wel goed dat u dat ook weet, is gemaakt dat ik het 
bestuurlijke proces van de begroting 2023 nog wel in mijn huidige functie begeleid. Dat 
geeft iedereen wat comfort en zeker als er nog een Auditcommissie is zal ik daar 
waarschijnlijk met mijn collega Johan Rutten, die daar ook achter zit, nog wel bij uw 
Auditcommissie aanwezig zijn. Dus dat lijkt mij op zich helemaal niet gek om te doen. Ja, 
punt.

De voorzitter: Ja, nou ja, ik kan niet anders, ja hoe zeg je, voorstellen dan het wordt op 1 
november in de Auditcommissie gewoon ter bespreking aangeboden en zien we daar 
vandaan hoe we daarmee verder omgaan. Ik ben in ieder geval blij met je woorden. 
Mijnheer Wringer. Even een laatste.

De heer Wringer: Nou ja, er staat natuurlijk nog een tweede optioneel. Als de 
Auditcommissie dit adviseert aan de agendacommissie beeld- en oordeelsvormend, raad
naar thema te agenderen. Ook op 1 november. Hoe denken we daarover?

De voorzitter: Nou, daar leggen we het gelijk aan de commissie voor. Dank u wel voor de
vraag.
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De heer Van der Meer: Voorzitter, volgens mij was dat de essentie van mijn voorstel om 
dat te adviseren.

De voorzitter: Dus, 1 november, Auditcommissie, we stellen het voor aan de 
agendacommissie dat ze in ieder geval dat kunnen agenderen. Is dat zo, mijnheer 
Wringer? Toch? Of …

De heer Wringer: Ja, dat lees ik hier. Twee punten. 1 november optioneel proces nog aan
de Auditcommissie en optioneel in de Auditcommissie dit adviseert aan de 
agendacommissie.

De voorzitter: Zegt u het maar. Nee, we wezen geen politieke vragen.

De heer Van der Meer: Maar we hebben toch net afgesproken …

De voorzitter: Ja, dat besloten. Ja. Ik werd een beetje in de war gebracht door collega 
Wringer. Maar goed, nee, het staat, u heeft helemaal gelijk. Nou, als dus, aldus … Ja, 
mijnheer Klerk, voordat ik even besloot …

De heer Klerk: Nou, ik vraag me af even van dus als ik het goed begrijp zou het dan 
allebei op 1 november worden geagendeerd. Wat is dan de meerwaarde van het één? 
Hoe verhoudt het zich tot elkaar dan? Wordt het dan niet dubbelop, gaan we het dan niet
meer keer over hetzelfde hebben of …

De voorzitter: Mijnheer Roggekamp. Ik geef zo meteen antwoord.

De heer Roggekamp: Nou, hoe ik die zie is van als wij als Auditcommissie alleen de 
kwaliteit beoordelen aan het begin, kan het daarna meegegeven worden als de politieke 
vragen gaan komen. Dan hoef je dan niet over de kwaliteit te gaan kijken. Dus dat zie ik 
wel als een optie, maar je moet dan wel, zoals wij hier zitten, die pet op gaan zetten van 
ja, de technisch naar politiek en dat moeten we dan goed scheiden en dat is dan voor de 
voorzitter een mooie taak.

De voorzitter: Dank je. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Ja, maar dan helpt het misschien wel als de Auditcommissie voorafgaand 
vergadert aan de beeld- en de oordeelsvorming de commissies, dat is … Ja, maar goed, 
dat …

De voorzitter: Maar goed, dat is tijd technisch, volgens mij kan dat geregeld worden, 
toch? O, nou ja. Dat doen ze altijd, zegt mijn … Dus wat dat betreft ben ik wel mee eens 
dat je zegt in eerste instantie moet je het gewoon echt apolitiek proberen te bespreken. 
Ik moet eerlijk zeggen dat de commissie dat heel goed doet, eerlijk is eerlijk en daarna 
moet je het gewoon aan de politieke larderen, denk ik. Dan heb je … Nee, nee, u mag ... 
Daar zijn we voor.

De heer Klerk: Het vraagpunt is meer als we kijken, ik heb het over de datum 1 
november. Kijk, ik doe bijvoorbeeld niet de woordvoering Financiën in onze fractie, dus in
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hoeverre komt de informatie van de Auditcommissie dan nog op tijd bij de 
woordvoerders terecht? Of zijn jullie ook allemaal een woordvoerder Financiën?

De voorzitter: Ja, dat is het. U bent een uitzondering, mijnheer Klerk, maar dat maakt 
niet uit. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja, ik weet ook niet of ik de financiële woordvoering doe, 
maar het zou inderdaad qua planning ideaal zijn als de Auditcommissie één of twee 
weken eerder zich hierover zou kunnen buigen.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, bedankt voor het advies. Inderdaad, ik zal het 
even in handen van de griffie leggen en dat er in ieder geval rekening gehouden wordt 
met het feit dat er tussen de periode is één woordvoerder is en de ander niet en dat de 
informatie doorgesijpeld wordt naar de andere kant. En dat je de tijd daarvoor kunt 
krijgen. Eens.

De heer Van der Meer: Ja, het zou dus ook kunnen dat deze commissie besluit dat er 
over bepaalde zaken nog nadere informatie nodig is, gewoon om een goed beeld te 
kunnen geven en dan is die ook beschikbaar.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, u kon het niet beter verwoorden. Dank u wel. Zijn 
er nog vragen? O, ik zie mijnheer Besseling.

De heer Besseling: Ja, dank, voorzitter. Ik wil nog één ding wel onder de aandacht 
brengen in de planning, dat hebben jullie denk ik gezien, maar op 11 oktober staat er 
sowieso een moment gepland, technische briefing over de systematiek van de begroting.
Daar zijn een paar van mijn collega’s die u daar het nodige zullen vertellen over de 
begroting. Dat zou in theorie gevoelsmatig wat overlap kunnen hebben met de 
Auditcommissie. Mijn oproep is eigenlijk als u daar allemaal op 11 oktober bent en 
allemaal wegloopt met het is ons geheel duidelijk en er is geen Auditcommissie meer 
nodig, dat dat nog een besluit zou kunnen zijn, maar dat laat ik vooral ook natuurlijk aan 
griffier en voorzitter.

De voorzitter: Je kan beter maar majoreren dat je aan het einde er iets van afhaalt, dan 
minoreren en iets toevoegt, want dat gaat niet gebeuren, denk ik. Wij zijn het erover 
eens, volgens mij. Iedereen.

7. Stand van zaken aanbesteding accountant

De voorzitter: Dan ga ik echt agendapunt 7, stand van zaken aanbesteding accountant. 
We hebben de concerncontroller hier bij ons, denk ik en het gaat met name om de 
diensten zijn opnieuw aangeboden. De stand van zaken is uitgeschreven. Definitieve 
aanbestedingsdocumenten zijn bijgevoegd in de informatie en ik vraag de commissie of 
er vragen daarover zijn of aanvullingen zijn vanuit de heer Besseling. Als die er niet zijn, 
dan … Ja.

De heer Besseling: Ja, maar misschien is het aardig als mijn collega Jaap van Dijk die 
daar achter u zit, even een paar inleidende zinnen aan tafel wil brengen waar we nu 
staan. Dat kan hij nog beter dan ik.
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De voorzitter: Mijnheer Van Dijk, ik ben blij dat u er bent.

De heer Van Dijk: Ik ben gast …

De voorzitter: Aan u het woord. Ja hoor. 

De heer Van Dijk: Ja, goedemiddag. Zoals in de notitie staat, de aanbesteding is 
gepubliceerd, dus wie geïnteresseerd is in die hele stapel documenten, die kan dat nog 
eens rustig nalezen en u ziet ook, er is een hele strakke planning. Op dit moment zijn we 
bezig met de beantwoording van de vragen uit de eerste vragenronde. Verder, nou ik 
hoef u daar niet voor te waarschuwen, maar wij proberen echt een radiostilte aan te 
houden gedurende het proces van de aanbesteding. Niet dat dat heel geheimzinnig is, 
maar het principe van de Europese aanbestedingen zijn juist dat allen die daarin 
geïnteresseerd is over dezelfde informatie beschikken. Dus het proces loopt. U heeft uit 
uw midden drie leden aangewezen, toevertrouwd om de beoordeling namens u te doen. 
Daar zijn inmiddels afspraken mee gemaakt over dat proces. Dus daar wou ik het maar 
even voor bij laten, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel voor de aanvullingen. Zijn er vragen aan mijnheer Van Dijk? 
Niet? Mooi, dank u wel. O, u kunt blijven zitten hoor. Gezellig.

8. Agenda Auditcommissie 1 november 2022

De voorzitter: Agendapunt 8, er is namelijk in de eerste komende vergadering in de 
Auditcommissie staat gepland op 1 november. Dat hebben we net even besproken en 
mogelijk wordt een Auditcommissie in oktober, maar dat is … Hij komt naar voren. Dus 
dat hoor ik … Nou, oké. Nou ja, goed, in ieder geval in de volgende vergadering komt er 
aan de orde de P&C-planning raad 2023 en de actualisatie van de nota 
risicomanagement en weerstandsvermogen. Wauw, daar worden we wel helemaal blij 
van, als ik dat hoor. En André … Of mijnheer Besseling heeft het woord.

De heer Besseling: Ja, dank, voorzitter. Misschien goed over dat laatste iets te zeggen, 
zeker als de Auditcommissie een paar weken vervroegd wordt en u gaat het vooral over 
de begroting hebben, moeten we ook even kijken hoe je, als het weer waarschijnlijk 
anderhalf uur is, hoe je de verschillende onderwerpen inplant. Die nota 
risicomanagement en weerstandsvermogen, daar zijn wij ambtelijk inderdaad mee bezig.
Vanmiddag nog wat ambtelijke afstemming gehad en het volgende wil ik u even in 
overweging geven. Wij hebben bij uw vorige Auditcommissie eigenlijk nog een keer de 
wat meer open vraag gesteld als u nou naar deze onderwerpen kijkt, wat wilt u nu ons 
ambtelijk aan de voorkant meegeven? Zodat we wat richting hebben om daar ambtelijk 
en ook met ons college over te spreken. Daar kwam toen niet heel veel op terug. Daar 
was eigenlijk het antwoord nou, kom maar met een ambtelijk voorstel en dan zien we 
het wel. Als dat nog steeds ook van uw huidige commissie de richting is dan gaan we 
daar natuurlijk mee aan de slag, maar dan zal dat al lukken op de eerstvolgende 
Auditcommissievergadering. Als u als commissie, als nieuwe commissie, daar toch wat 
anders naar kijkt dan kunnen we hem zeker wel agenderen voor de eerstvolgende 
Auditcommissievergadering, maar dan zal die echter wat meer open zijn. Ik verwacht wel
met de presentatie en wat stellingen wellicht, maar dat zet u nog wat meer in positie om
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over die twee onderwerpen wat te duiden of richting te geven. Twee smaken die dus 
planningstechnisch er ook wat anders uitzien.

De voorzitter: De heer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Aan het begin van deze vergadering stelde BDO 
natuurlijk ook nog voor om iets te presenteren. Als deze vergadering naar voren wordt 
gehaald, dan misschien een extra oordeelsvergadering inplannen ergens halverwege 
eind november misschien een optie.

De voorzitter: Mijnheer Besseling.

De heer Besseling: Dat klinkt als een planningstechnisch heel denk ik verstandige optie.

De heer Wringer: Zal ik hem nog even herhalen, voorzitter?

De voorzitter: Ja, graag.

De heer Wringer: ‘…’ onderling overleg.

De voorzitter: Ja, het is allemaal genoteerd. Nee, oké, sorry.

De heer Wringer: Als de Auditcommissie van 1 november naar voren wordt gehaald en 
BDO wilde ook nog een presentatie houden, dan stel ik voor om een extra 
Auditvergadering in te plannen halverwege eind november.

De voorzitter: Eind november. 

De heer Besseling: Ja en dat zal dan waarschijnlijk de laatste auditcommissievergadering
van dit jaar zijn en dan hebben we er nog twee te gaan. Eentje ongeveer medio oktober, 
lijkt er nu op af te stevenen en één tussen medio en eind november, volgens mij is dat 
ook ambtelijk een prima planning.

De voorzitter: Ik hoor of tenminste, ik zie alleen maar ja knikken, dus wat dat betreft kan 
iedereen in het voorstel gewoon even vinden. Zijn er nog vragen? Want dan ga ik zo 
meteen even afsluiten.

Tenslotte

9. Rondvraag

De voorzitter: Rondvraag? Een rondvraag. Niet?

10.Sluiting

De voorzitter: Voor het sluiten wil ik nog even zeggen. Ik heb iets geschreven, dus ik zal 
het ook letterlijk, waarom? Omdat ik vind dat ik het ook op die manier moet doen. Aan 
de ene kant, maar de andere kant had ik het eigenlijk zo doen. Dat vind ik eigenlijk veel 
prettiger, maar dan wil ik nog een gedeelte uit mijn hoofd, een ander gedeelte, want dan
staat voor de volgende generaties vast. André, dat mag ik even zeggen, mijn eerste 
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ervaring met André was een hele aangename en niet om te slijmen, maar het is echt zo. 
Ik kwam tijdens een presentatie na het coalitieakkoord. Daar stond een mevrouw van de 
VVD, die stond allerlei verhalen te vertellen, excuses, VVD. En ik eigenlijk luisterde ik 
niet echt. Ja, het spijt me heel erg, maar ik luisterde niet echt en één keer kwam een 
presentatie en ik hoorde André praten over financiën en ik moet eerlijk zeggen, het 
kwam heel, bijna organisch bij me binnen. Ik dacht, wat, is dat een ambtenaar? Dat kan 
niet waar zijn. Voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel en dan, André, vriendelijk, makkelijk 
benaderbaar, altijd bereid om geduldig de ingewikkelde gemeentelijke financiën uit te 
leggen aan niet-specialisten zoals wij, gemeenteraadsleden, die daar wel 
eindverantwoordelijk voor zijn. Opletten. Eén van de weinige topambtenaren die zelf 
woonachtig in Dordrecht en eigenlijk moet je zeggen Dubbeldam, want André is een 
echte Dubbeldammer. Als inwoner ondervindt hij dus ook aan den lijve de gevolgen van 
het gemeentelijk beleid. Zowel in negatieve zin: ozb-verhoging en wegopbrekingen, tot 
als positieve zin, omdat de stad steeds mooier wordt en ik dacht, ik ga niks aan toe te 
voegen. Dat is André voor mij en ik hoop dat de commissie dit ook op dezelfde wijze ook 
ervaren en als blijk van waardering, ik had twee dingen. Eén kwam bij ons vandaan, 
maar die ben ik vergeten, maar er is nog een ander cadeau. Gelukkig hebben we 
natuurlijk altijd mensen die daar voor kunnen zorgen en dat is een … Nou ja, goed, dat 
zal ik maar even overhandigen met een kaartje van alle commissieleden en ja, ik hoop 
echt dat je, sowieso blijf je bij ons in Dordrecht en dat ben ik erg blij mee dat in ieder 
geval een echte Dordtenaar ook gewoon hier blijft. Dat die niet verloren gaat aan 
Rotterdam of zo, dat zou ik heel erg gevonden. Dus een schapenkop die moet een 
schapenkop blijven. Vind je niet? Nou … Mag wel een applausje voor André.

De heer Safranti: Jacques, Jacques. Uit eigen kelder of niet? 

De heer Besseling: Ja, super. Ik ga geen speech houden hoor, helemaal niet, maar zowel 
deze Auditcommissie als de vorige Auditcommissie, die ik uiteindelijk ook vier jaar heb 
ambtelijk mogen adviseren, er zijn echt een hoop andere gemeentes waar ook een 
Auditcommissie echt wel anders acteert dan hier, waar het echt wel wat minder gezellig 
en vrolijk is of wat minder inhoudelijk ook. Ik vind nou ja, aan u allemaal die hier zit, 
sommigen heb ik maar heel kort leren kennen, anderen zitten er al wat langer. Ja, ook 
andersom, mijn complimenten en waardering voor de samenwerking en de vragen en de
open houding en het uiteindelijk wegblijven van het politieke debat, wat soms best een 
beetje zoeken ook in zo’n commissie als dit, maar ik vind dat u daar heel erg goed in 
slaagt en ik wens u allen succes en plezier de komende periode. Waarschijnlijk ziet u mij 
dus nog één keertje in oktober.

De voorzitter: Dank je wel, André en ik sluit de vergadering.
VERSLAG VAN HET VRAGENHALFUUR VAN DE DORDTSE DINSDAG VAN 
GEMEENTE DORDRECHT D.D. 20 september 2022
Vergaderkamer 1

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

1. Vragenhalfuur
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De voorzitter: Beste mensen, het is 19:00 uur geweest. Ik wil graag starten met ons 
vragenhalfuurtje. Als iedereen ook stil wil zijn, alstublieft. Wilt u ook plaats gaan nemen? 
Dank u wel. Welkom allemaal bij het vragenhalfuurtje van de Dordtse gemeenteraad. 
Het is vandaag 20 september. Welkom allemaal. Ook mensen die thuis of op een andere 
manier meekijken. Onze gasten ook op de tribune, welkom. Voor vanavond hebben we 
drie onderwerpen. Over drie onderwerpen hebben we vragen voorliggen. Het eerste 
onderwerp betreft de hoge energieprijzen. En er zijn drie vragen die daarover gaan. We 
hebben een vraag over het gratis OV 65+. En een vraag over asielzoekers. Ik stel voor 
dat we de eerste drie vragen over de energieprijzen aan elkaar koppelen. Waarbij ik zo 
de fracties vraag om wellicht hun vraag nog kort toe te lichten. En dan gaan we dan na 
die drie vragen naar de wethouder voor een reactie. En dan hoop ik dat we nog een 
kwartiertje over hebben voor de andere twee vragen. De eerste vraag, zoals ik al aangaf,
die heeft betrekking op de energieprijzen. Hier hebben drie fracties zich voor aangemeld 
met vragen. Als eerste de vraag vanuit Beter voor Dordt. En volgens mij is dat de heer 
Stam die ik daarover het woord mag geven. En nog een korte toelichting graag.

De heer Stam: Ja, dank u wel, voorzitter. In de pers is, inmiddels alweer twee weken 
geleden, een artikel verschenen dat de Drechtsteden zich opeens blauw betalen voor 
gas in gemeentelijke gebouwen. Op zich natuurlijk niet zo vreemd, als de marktprijs zich 
zo progressief ontwikkelt. En natuurlijk speelt dit probleem ook in Dordrecht, met een 
redelijk omvangrijke vastgoedportefeuille. Beter voor Dordt heeft dan ook de volgende 
vragen over de eventuele consequenties. Gelet op de enorme prijsstijgingen, waar ook 
onze gemeente mee wordt geconfronteerd, is Beter voor Dordt nieuwsgierig welke 
maatregelen het college denkt te nemen met betrekking tot ons vastgoed. Is het college 
voornemens om vastgoed geheel of gedeeltelijk te sluiten? In de pers is al gememoreerd
aan de Sportboulevard. Worden er nog meer gedeeltelijke of hele sluitingen overwogen? 
Aan welk vastgoed moet dan worden gedacht? En welke overwegingen liggen hieraan 
ten grondslag?

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Stam. Dan is er ook een vraag vanuit de VSP. En hier
staat de naam van mevrouw Stolk bij. Maar volgens mij is mevrouw Stolk niet aanwezig.

Mevrouw Wepster: Nee, mevrouw Stolk is afwezig.

De voorzitter: Misschien mevrouw Striebeck een toelichting op de vraag?

Mevrouw Striebeck: Ja, ik ga hem stellen.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Striebeck: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over de 
Sportboulevard. Wij kregen signalen binnen dat de Sportboulevard mogelijk in de winter 
gesloten wordt, in verband met de hoge energieprijzen. Klopt dit? En zo ja, wat heeft dit 
voor consequenties voor de verenigingen?

De voorzitter: Een duidelijke vraag. Dank u wel. En dan hebben we ook nog de heer 
Kolkiliç van DENK, die ook een vraag heeft op dit onderwerp.
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De heer Kolkiliç: Dank u wel, voorzitter. Op 5 augustus lazen we het nieuwsbericht dat de
rechter uitspraak heeft gedaan in een zaak die een student aanspande tegen de 
gemeente Nijmegen over de energietoeslag voor studenten. De rechter heeft bepaald 
dat de gemeente Nijmegen niet alle studenten zomaar mag uitsluiten van de eenmalige 
energietoeslag. Het ligt voor de hand dat de gevolgen van de uitspraak ook van 
toepassing zijn op andere steden, waaronder Dordrecht. In de gemeente Nissewaard is 
de eenmalige energietoeslag van 1300 euro nu ook beschikbaar voor uitwonende 
studenten tussen 21 en 27 jaar. Voorzitter, onze koning heeft vandaag gezegd dat het 
onverantwoord is om de rekening door te schuiven naar de jongeren van nu. En zelfs ook
dat bepaalde regels eenvoudiger kunnen en moeten zijn. Is het college bereid te 
handelen naar de geest van deze uitspraak? En de studenten die aan de voorwaarden 
voldoen ook onderdeel te laten uitmaken van de eenmalige categoriale verstrekking van 
1300 euro energietoeslag?

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting vanuit de fracties. Even kijken, energie is 
de portefeuille van mevrouw De Jonge. En financiën valt bij de heer Heijkoop. Wie van u 
mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw De Jonge, gaat uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. En ook aan de stellers van de vragen. Het 
onderwerp energieprijzen en de kosten die daarmee gemoeid gaan, houden ons allemaal
bezig, denk ik. Nou, het artikel wat verschenen is, heeft ook te maken met een 
verantwoordelijkheid die wij hebben als gemeente. Die hebben we genomen om ons 
contract met Gazprom op te zeggen. Waardoor wij de tarieven die we hadden moesten 
loslaten en met nieuwe, hogere tarieven werden geconfronteerd. En kijk, sowieso vanuit 
ons maatschappelijk vastgoed hadden wij en hebben wij de opdracht en voelen we ook 
de urgentie om überhaupt naar ons eigen energieverbruik te kijken. Omdat we daar 
natuurlijk ook gewoon slagen willen maken. Voor de langere termijn ligt er een plan hoe 
we ons eigen vastgoed gaan verduurzamen in het programma Duurzame stad. Maar dit 
noodzaakt ons om nog sneller te gaan kijken van: wat kunnen we op korte termijn al 
doen? Maatregelen nemen, uiteraard. Maar de opdracht is ook uitgegaan naar de 
afdeling Vastgoed om een inventarisatie te maken van onze eigen gebouwen. Van het 
energiegebruik dat we daar hebben. En hoe we daar snel tot besparingen kunnen 
komen. Die opdracht ligt nu in de organisatie. We hebben hem breed uitgezet. Van: kijk 
naar alle mogelijkheden die er zijn. Temperaturen lager stellen, misschien ruimtes buiten
gebruik stellen. Misschien zeggen van: joh, als er op vrijdagmiddag nog maar een aantal 
mensen zijn, zet ze op één afdeling. Dan hoef je de rest al niet meer te verwarmen. Dus 
we hebben ze ook wel uitgedaagd om eigenlijk alles tegen het licht te houden om naar 
ons eigen energieverbruik te kijken. Dus dat even op de vraag van: hoever zijn we er al 
mee? We hebben gezegd: dat gaat binnen enkele weken echt de lijst opleveren van hoe 
gaan wij met al ons maatschappelijk vastgoed om? Daaronder vallen inderdaad ook de 
sportaccommodaties die wij in eigen beheer hebben. Er wordt hier heel specifiek naar de
Sportboulevard gevraagd. Met de Sportboulevard zijn wij al langere tijd in gesprek. En 
die gesprekken leiden er nu ook toe dat we op bestuurlijk niveau binnenkort bij elkaar 
zitten om te spreken over de situatie bij de Sportboulevard. Maar er is niets over 
besloten. We zijn in goed overleg met elkaar, om te kijken wat kan er in de 
Sportboulevard aan besparingen, aan andere maatregelen genomen worden? Zodra wij 
daar ook meer inzicht in hebben, dan delen wij dat uiteraard met u als gemeenteraad.
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De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of er nog een toelichting vanuit 
Financiën …? De heer Heijkoop?

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, eigenlijk vanuit mijn hoedanigheid als wethouder Sociale
zaken, werk en inkomen. Want de Energietoeslag keren wij ook uit aan studenten, zeg ik 
richting de heer Kolkiliç. Wij hebben de hogescholen en de mbo’s er ook op gewezen. En 
ook gevraagd om dit onder de aandacht te brengen bij de studenten. We hebben daar 
gelijk al een ruimhartige lijn in gehanteerd. Ook omdat wij dat als stad kunnen 
waarmaken. Want er zijn ook collega’s van mij … Ik sprak er toevallig nog een 
vanmiddag. De wethouder uit Groningen die heeft enorm veel buikpijn. Want het gaat 
daar over enorm veel aanvragen. En de wetgever, de minister had aangegeven dat het 
in principe niet de bedoeling was. Dat deze uitkering ook voor studenten eigenlijk niet 
bedoeld was. Dus we verwachten dat vanaf volgend jaar daar wel een andere regeling 
voor komt, wellicht vanuit DUO. Maar wij voeren hem in ieder geval ruimhartig uit. We 
zijn nog wel met het kabinet in gesprek om eventueel nog wat aanvullende middelen te 
krijgen, om deze doelgroep ook te kunnen ondersteunen. Maar onverlet of dat gebeurt, 
zullen wij dit gewoon blijven doen. En wij hebben daar de hogescholen en het mbo ook 
over geïnformeerd.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder.

Mevrouw Striebeck: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Striebeck, een vervolg?

Mevrouw Striebeck: Mag ik daar wat over vragen, of …?

De voorzitter: U mag daar, kort, zeker een korte vervolgvraag op stellen.

Mevrouw Striebeck: Ik las dan dat studenten daar een eigen aansluiting voor moeten 
hebben. Maar er zijn vele studenten die natuurlijk huren en die geen eigen aansluiting 
hebben. Hoe gaat het daarmee?

De voorzitter: Wethouder Heijkoop.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, het criterium is dat je een huishouden vormt. Dus als je 
dakloos bent, dan kun je geen beroep doen op de Energietoeslag. Dan kun je geen 
aanvraag doen. Ook als je in een inrichting verblijft -dus als je zorg ontvangt- kun je ook 
geen aanvraag doen. Maar wat u stelt, dat is geen voorwaarde. Dus je kan ook een 
aanvraag doen op het moment dat je geen aansluiting hebt op die manier. Sorry? Dus 
daar wordt in principe rekening mee gehouden.

Mevrouw Striebeck: Oké, dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Is de vraag zo voldoende beantwoord? Kijk ik even richting 
Beter voor Dordt, DENK en de VSP. Ja? Kort, de heer Stam nog?

De heer Stam: Ja, het antwoord van de wethouder was natuurlijk heel algemeen. Er heeft
specifiek in de krant gestaan dat er toch wordt overwogen om een tijdelijke sluiting van 
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die Sportboulevard te overwegen. Maar ik heb nog niet in het antwoord gehoord of dat 
nu daadwerkelijk het geval is. En of dat ook bij andere gebouwen gaat gebeuren.

De voorzitter: Mevrouw De Jonge misschien nog even?

Mevrouw De Jonge: Ja, daar wil ik wel op antwoorden. Want ik dacht dat ik het in mijn 
antwoord ook al had meegenomen. We zijn in goed overleg met Sportboulevard, met 
Optisport, over waar ze nu mee te maken hebben. Welke maatregelen er mogelijk zijn en
welke scenario’s er verkend moeten gaan worden. En nee, daar liggen nog geen 
besluiten. En ook voor andere gebouwen zijn we nog aan het verkennen van: hoe gaan 
we om met de situatie waar we nu mee te maken hebben? Dus in principe ligt er nog 
heel veel open.

De voorzitter: Dank u wel voor een toelichting. Ik zie de heer Stolk en de heer Van Dam 
Timmers. Kort een vervolgvraag nog.

De heer Stolk: Ja, ik wil even mevrouw De Jonge vragen van: hoe lang denkt u nog erover
te kunnen doen? Want elke maand is er één. En die bedragen zijn natuurlijk wel hoog, 
die de Sportboulevard moet betalen, bijvoorbeeld.

De voorzitter: Ik doe gelijk even de tweede vraag van de heer Van Dam Timmers. En dan
kom ik nog een keer terug bij mevrouw De Jonge.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, mij was het antwoord van mevrouw 
De Jonge toch nog wel een beetje onduidelijk. Als ik het goed begrijp, is er dus op de 
Sportboulevard echt een crisissituatie. Dus: ligt zo’n sluiting dan wel of niet op tafel? Dat 
blijft nu een beetje in het midden. Houd u alle opties open? Of zijn er al gedachtes over? 
Dat vroeg ik me af.

De voorzitter: Reactie van mevrouw De Jonge nog.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Kijk, alle opties liggen open, omdat we eerst van alle 
optiescenario’s willen weten wat het voor impact heeft. En wat de financiële 
consequenties zijn. Wat mogelijkheden zijn om iets te kunnen doen. En wie dat dan kan 
doen. Want dat is natuurlijk ook nog een optie, hè! Gezamenlijk zit je in een exploitatie. 
Je zit gezamenlijk in een gebouw. En je zit gezamenlijk voor alle verenigingen die daar 
gebruik van maken. Dus ja, we proberen heel snel te handelen. Een vraag van de heer 
Stolk. Ik heb de druk opgevoerd. Ik heb gezegd: ik wil eigenlijk binnen twee weken 
gewoon een hele lijst van onze gemeentelijke gebouwen hebben. Ik hoop dat ze het 
halen, maar de urgentie is wel heel duidelijk waar we mee te maken hebben. Ik heb ook 
duidelijk aangegeven dat wat mij betreft, in het college hebben we daar ook één lijn in 
getrokken, dat we kijken of we echt ons eigen verbruik echt substantieel kunnen gaan 
verlagen. Waarbij echt percentages van vijftien tot 20 procent zijn genoemd. Ook een 
uitdaging, denk ik. Maar die moeten we wel met z’n allen aangaan en die moeten we dus
ook met de gebruikers samen gaan bespreken. Van wat kan er wel wat kan er niet? Het 
ene gebouw is niet zo complex. En het andere, een Sportboulevard, heeft nou eenmaal 
een grote complexiteit met heel veel installaties. Met een ijsbaan die aan een zwembad 
is gekoppeld. Ja, daar komt wel iets meer bij kijken dan eventjes met elkaar aan tafel 
zitten en zeggen: zo gaan we het doen.
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De voorzitter: Dank u wel. De laatste reactie van de heer De Boer van Op Ons Eiland.

De heer De Boer: Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog even een vraag aan de wethouder. 
Landelijk gaan er nu dingen gebeuren ook, hè? Er wordt gekeken naar plafonds en 
dergelijke; veel voor particulieren. Ik zou zeggen: probeer de boel open te houden. 
Belangrijk, want ik weet niet wat er op ons afkomt straks, ook in positieve zin. En het 
sluiten betekent gewoon ook heel veel extra kosten straks. Maar ik weet niet, is er al 
bekend … Het is heel vroeg, natuurlijk. Het is vandaag natuurlijk Prinsjesdag. Gisteren 
werd er wat bekend. Waarschijnlijk is er nog weinig bekend over wat ons eventueel 
toekomt straks.

De voorzitter: Laatste reactie mevrouw De Jonge. En dan het volgende onderwerp.

Mevrouw De Jonge: Inderdaad heel kort. Voor deze verenigingen hebben we nog geen 
duidelijkheid gekregen wat er nu uit Prinsjesdag is voortgekomen. Dat gaan we uiteraard
zeer zorgvuldig volgen, ja. Ja.

De voorzitter: Oké, dank u wel allemaal. We sluiten dit onderwerp af en we gaan naar 
het volgende. En dat is het gratis OV voor 65+. En daar heeft de heer Portier van de SP 
een vraag over. En misschien kunt u die kort toelichten.

De heer Portier: Ja, dank u wel, voorzitter. Zaterdag sprak ik een van onze 65+-leden. En
hij zegt: nou, ik heb een mooie uitnodiging gekregen om mijn gratis OV-kaart op te 
halen. Nou ja, gratis: voor veertien euro. Hij haalt die kaart op en krijgt nul op rekest van:
nee hoor, dat doen we niet meer. De regeling is afgelopen. En nu is in het 
coalitieakkoord gezegd van: we gaan naar een andere regeling, een ander soort 
invulling. We denken daar nog over na. Maar ja, normaal gesproken gooi je niet je oude 
schoenen weg voordat je nieuwe hebt. En nu blijkt dat de regeling opeens volledig is 
afgelopen. Dat mensen er geen gebruik meer van kunnen maken. Behalve als ze al een 
nog lopend abonnement hebben. Dus mijn vraag is inderdaad van: had deze 
communicatie niet beter kunnen verlopen? Had de regeling niet gehandhaafd kunnen 
blijven totdat er een nieuwe regeling was? En wanneer is er zicht op die nieuwe regeling?
Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting. Duidelijke vragen. Wethouder Mobiliteit, de
heer Van der Linden. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Ja, dank u wel. Ja, duidelijke vragen. Nou, het klopt niet dat de 
regeling afgelopen is. Want de regeling loopt tot het eind van het jaar. En gaat dan, als 
het goed is, naadloos over in een nieuwe regeling. Uit uw vragen bespeur ik dat iemand 
een brief gehad heeft. En die wordt het hele jaar door verstuurd. En vervolgens dacht 
van: ik ga vast, ook voor de drieënhalve maand die dit jaar nog duurt, een kaart 
aanvragen. En dan misschien in januari weer. Daar moeten we even naar kijken. Want 
het is vanouds zo dat de regeling veel gebruikt wordt door mensen die natuurlijk door 
het jaar heen een brief krijgen. Maar dan eigenlijk vanaf september, oktober niet meer 
een kaart voor de resterende maanden gaan halen. Maar eigenlijk in januari, of vanaf 
december dus, voor het daaropvolgende jaar. Dus die brieven die moeten we niet meer 
versturen. En ik weet niet zo goed of dat wel gestopt is. Dat moet ik even nagaan. Punt 
is wel dat we bezig zijn met de nieuwe regeling. Want er is natuurlijk een afspraak in het 
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coalitieakkoord die snel effect moet krijgen. Dus binnen enkele weken zult u een voorstel
daartoe op uw tafel krijgen.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Linden. Nog een korte vervolgvraag, 
mijnheer Portier?

De heer Portier: Ja, toch even een reactie op het woordje ‘naadloos’ overgaan. Want er 
ligt hier toch wel een naad van vier maanden. Waar mensen gezegd is van: u kan die pas
krijgen. Maar op het moment dat je die op gaat halen, kan het niet. Dus de mensen die 
op dit moment ervoor in aanmerking komen, of voor verlenging in aanmerking komen, 
die kunnen die pas de komende maanden in ieder geval niet gebruiken of niet krijgen.

De voorzitter: Een reactie nog van de heer Van der Linden?

De heer Van der Linden: Ja, dank. Nou, de ervaring leert dus dat mensen die door het 
jaar heen zo’n brief krijgen, die bestellen vaak wel maar vaak ook niet een kaart. En 
bijna altijd vanaf het najaar bestellen ze niet meer voor het lopende jaar. Maar gaan ze 
dan voor het volgende jaar. En het volgende jaar hebben we dus -en het is echt de 
bedoeling naadloos- een regeling die de huidige regeling vervangt, maar volgend jaar 
gaat starten. Daar moeten we nog een besluit over nemen. Maar die brieven moeten we 
dan niet meer versturen. En kennelijk is dat nog wel gebeurd. Of heeft iemand een brief 
gebruikt die hij een aantal maanden geleden heeft gehad. Dat kan natuurlijk ook.

De voorzitter: De laatste vraag. Mijnheer Portier.

De heer Portier: Voor alle duidelijkheid. Op dit moment kunnen mensen dus geen kaart 
krijgen.

De heer Van der Linden: Op dit moment worden geen nieuwe kaarten meer verstrekt. 
Dat klopt. En voor zover ik begrepen heb, is dat inderdaad sinds begin september het 
geval. Ja.

De voorzitter: Oké, dat is duidelijk. Ronden we hiermee … O, de heer Stolk heeft daar 
nog een korte vervolgvraag op? Mijnheer Stolk?

De heer Stolk: Ja, ik wil toch eventjes over die laatste vier maanden vragen. Want we 
zeggen nu natuurlijk wel de ouderen nu vier maanden dat ze gratis kunnen vervoeren. 
Hoe kijkt de wethouder daartegenaan?

De heer Van der Linden: Nee, dat doen we niet. Iedereen die nu een kaart heeft, kan 
hem gebruiken tot 31 december, 12:00 uur ‘s nachts. Alleen de ervaring leert dat er 
weinig mensen zijn die zeggen: o, het is nu eind september, begin oktober, ik ga 
veertien euro betalen voor een kaart die ik nog maar twee of drie maanden kan 
gebruiken. Dus op basis van ervaring is dat bekend, dat ze dan niet meer veel worden 
aangevraagd. Ja?

De voorzitter: Ja, volgens mij is dit antwoord zo wel helder. Toch?
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De heer Stolk: Ja, het is helder. Ik zou toch aan willen dringen op dat toch die mensen die
dan toch nog…

De voorzitter: Maar we gaan nu geen politiek bedrijven. Dank u wel. Ik ga naar het 
laatste onderwerp van vanavond. En dat is een vraag over asielzoekers. En die komt 
vanuit de VVD. En de heer Van der Net kan daar misschien nog kort een toelichting op 
geven? O, aan de overkant. Gaat uw gang, mijnheer Van der Net.

De heer Van der Net: Ik zit inderdaad recht tegenover u, voorzitter. Lang niet gezien. Ja, 
voorzitter, wij hebben berichten gekregen dat asielzoekers die op dit moment op de 
Marconiweg bivakkeren, dat er overlast wordt ervaren in Wielwijk. En met name in de 
buurt van de Zeehavenlaan. We hebben ook gehoord dat daar een opstootje is geweest 
bij het Cruyff-court. En vandaar toch even de vraag ook aan het college van: hoe is dat 
nou met die beveiliging daar geregeld? En hoe zit dat dan met die overlast? En wat is er 
bekend bij het college?

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting op de vraag. En nu hoort hij eigenlijk thuis 
bij portefeuillehouder de heer Kolff. En die is er niet. Dus ik ben benieuwd wie van het 
college … Ja, de heer Merx. Gaat uw gang, mijnheer Merx.

De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van het voorbeeld bij het Johan 
Cruyff-court is onderzoek gedaan. Maar daarbij is duidelijk geworden dat dit geen 
bewoners waren van de Marconiweg. Beveiliging die meegaat als er grotere groepen 
gaan wandelen, of ergens naartoe gaan, die heeft ook contact gegevens uitgewisseld 
met de bewoners van de Zeehavenlaan. Of in ieder geval met een aantal bewoners. Met 
het verzoek: als er nou iets aan de hand is -we kunnen niet elke keer met ieder individu 
mee- maar, bel dan eventjes. Dus dat is georganiseerd. En er is overigens ook zeven 
dagen per week 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de Marconiweg. En ja, de 
beveiliging daar heeft op zich geen bevoegdheden om buiten de locatie natuurlijk op te 
treden. Nou, even kijken, dan de overlast. Wat moeten we daarmee doen? Moeten we 
die tot nul beperken? Nou, nul is wel heel erg veel. Dat is natuurlijk wel ons streven. 
Maar dat geldt niet alleen voor asielzoekers, dat geldt eigenlijk voor iedereen! Dit college
wil daar geen onderscheid in maken. Of het nou asielzoekers zijn, Zeehavenlaan-
bewoners of waar mensen dan ook vandaan komen, welke achtergrond dan ook, je moet 
overlast zoveel mogelijk willen beperken. En daar zetten we ook op in.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Nog een vervolgvraag? De heer Van der Net.

De heer Van der Net: Het antwoord bevreemdt me in zoverre dat ik gewoon van een 
aantal bronnen door heb gekregen dat het wel degelijk mensen waren van de 
Marconiweg. En ja, in zoverre klopt dit antwoord niet met datgene wat ik gehoord heb. 
Dus dan vraag ik me af, de politie weet er gewoon vanaf. Want ik weet dat er echt een 
incident is geweest, ook met een honkbalknuppel. En dan vraag ik me nog af, inderdaad 
van: hoe loopt die communicatie? Dus ook richting de wethouder van: hoe zeker is het 
inderdaad dat dit geen asielzoekers zijn? En waar komen die mensen dan vandaan?

De voorzitter: Wethouder Merx, misschien nog een reactie daarop?
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De heer Merx: Ja, voorzitter, natuurlijk. Er is onderzoek gewoon gedaan. En de informatie
die ons bereikt heeft, is dat er geen bewoners van de Marconiweg daarbij aanwezig zijn 
geweest. Bij dát incident wat onderzocht is. Misschien heeft u het over een ander 
incident. Dat weet ik niet. Maar bij dit incident wat onderzocht is -en ik vermoed dat we 
het over hetzelfde hebben- zijn gewoon geen bewoners van de Marconiweg betrokken. 
En ja, dat is de informatie die we hebben. En daar moeten we het mee doen.

De voorzitter: Ja, wellicht is het een idee dat u elkaar daar even over opzoekt, over het 
incident. U weet elkaar goed te vinden. Om het duidelijk te krijgen.

De heer Van der Net: Ja, ik begrijp dat dit tot hilariteit leidt. Maar die hilariteit is er bij de 
bewoners van de Zeehavenlaan zeker niet. En ja, nogmaals, ik heb een aantal contacten.
En ik zal even verder gaan praten met die mensen, wat hun bevindingen zijn. En dan 
kom ik daar weer op terug, voorzitter.

De voorzitter: Lijkt me heel goed, dank u wel. De heer Merx?

De heer Merx: Ja, daarop. En als u dan toch contact heeft met die mensen, wijs ze dan 
nog even op dat telefoonnummer wat ze hebben gekregen. Dat ze dan ook echt contact 
opnemen met de beveiliging. Want er is ook ons gewoon alles aan gelegen om iedereen, 
overal, gewoon veilig, fijn te kunnen laten wonen.

De voorzitter: Dat is mooi. Dus de heer Van der Net krijgt ook nog een boodschap mee. 
Prima. Tot zover deze laatste vraag. En hiermee sluit ik dit vragenhalfuurtje. En wens u 
allen een goede avond.

VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG SESSIE 1 GEMEENTE DORDRECHT D.D. 20 
september 2022
Vergaderkamer 1

1. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en 
afronding openbaar gebied Plan Tij – Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Gündogdu
Raadsgriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Een goedenavond, welkom hier aan de ronde tafel en welkom mensen 
thuis die via de livestream meekijken. Ik mag vanavond deze commissie voorzitten, ik 
ben Aydin Gündogdu. Wederom van harte welkom. We gaan het vanavond hebben over 
het ‘Voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en afronding openbaar gebied Plan 
Tij’. Dit is een nieuwe vorm van vergaderen, het is een rondetafelgesprek waarbij we dus
iedereen die vanavond zijn zegje wil doen over dit onderwerp ook de vrijheid geven om 
zijn zegje te doen. Er zitten raadsleden aan tafel, commissieleden aan tafel, maar ook 
insprekers, belanghebbenden. Dus op het moment dat u het woord wil, dan kunt u mij 
aankijken of even een handje opsteken, ik geef u graag het woord. Zegt u alstublieft ook 
even uw naam en achternaam, zodat we ook voor de verslaglegging dat hebben 
opgenomen. Links van mij zit de griffier en daarnaast de ambtelijke ondersteuner. Het is 
vanavond de bedoeling dat we over en weer het gesprek aangaan over dit plan, een 
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project dat al jaren loopt, maar op een gegeven moment nu tot het punt is gekomen dat 
er een oordeel geveld moet worden. Dat oordeel gaan we niet vanavond vellen, dat doen
we volgende week als commissie en raad. Vanavond is met name elkaar informeren. Is 
dat duidelijk, zijn er vragen? Ik kijk even rond. Nou, het is duidelijk. Ik wil gebruikmaken 
van de gelegenheid om de ambtelijke ondersteuner de gelegenheid te geven om kort 
een inleidend verhaal te houden over dit project. Ik zie een handje van mijnheer Van der 
Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ja, ik dacht dat u begonnen was toen u de twee 
mensen links van u voorstelde, dat u helemaal rondging, want ik vind het altijd wel 
plezierig te weten wie er aan tafel zitten. Nou ken ik natuurlijk de raadsleden allemaal 
wel, maar ik ken niet alle gasten.

De voorzitter: Ik begrijp u, mijnheer Van der Kruijff, maar we zitten met zoveel mensen 
aan tafel en ook in het publiek die straks wellicht aan het woord komen, vandaar dat ik 
zojuist heb opgeroepen om even uw naam en achternaam te noemen als u het gesprek 
aangaat. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat de raadsleden zichzelf even voorstellen. Is 
dat een goed idee? Dan begin ik bij mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik ben Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

De heer In ’t Veld: Richard in ’t Veld van de VSP.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie/SGP.

De heer Van der Kruijff: Wim van der Kruijff van het CDA.

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

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

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

De voorzitter: Nog raadsleden die nog even hun naam willen noemen die aanwezig zijn 
in de zaal?

De heer Den Hartog: Paul den Hartog, GroenLinks.

De voorzitter: Dank u wel in ieder geval. De agendering van dit onderwerp is mede tot 
stand gekomen door initiatief van Partij voor de Dieren. Die geef ik straks als eerste het 
woord, maar ik wil de ondersteuner vragen om een inleiding te houden over dit 
onderwerp.
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Mevrouw Suijker: Ik ga het heel kort houden vanavond, want we zitten hier natuurlijk 
met heel veel mensen die graag wat willen vertellen. Ik ga jullie meenemen in een stukje
voorgeschiedenis, een stukje context, zodat we daar vanuit het gesprek kunnen voeren. 
Hier op de eerste slide ziet u waar de oeververbinding zou komen, dat is eigenlijk het 
grootste punt van vanavond: komt die oeververbinding er nou wel of niet? Die 
oeververbinding komt volgens bestemmingsplan op deze locatie, richting het Wantijpark.
Waarom is die verbinding er nog niet? De ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed heeft 
sinds jaar en dag het gebied in ontwikkeling. Die heeft meerdere ontwerpen gemaakt om
een poging te doen om deze oeververbinding te maken en is daar niet in geslaagd, heeft
veel weerstand ervaren, onder andere met een rechtszaak in 2016 waarbij de 
omgevingsvergunning vernietigd is – ik kom zo meteen op waarom dat het geval is. Alle 
bewoners van Plan Tij zijn toen als belanghebbend aangemerkt, door de rechter 
overigens. De gemeente heeft in 2020 de ontwikkelaar ontslagen van de verplichting om
de brug te realiseren en heeft toen gezegd: we gaan zelf even kijken wat de 
haalbaarheid is, is het nog technisch te doen op deze locatie en is er draagvlak? Even 
kijken, yes. Deze oeververbinding ligt op een vrij lastige plek. We hebben een aantal 
globale randvoorwaarden ontwikkeld waar de oeververbinding aan moet voldoen. Zo 
moet het een voetgangersverbinding worden, het moet vaarverkeer doorgang kunnen 
verlenen, er zit natuurlijk een jachthaven vlakbij, dus daar moet ruimte voor blijven. Dat 
betekent dus ook dat er een onbeperkte doorvaarhoogte moet zijn voor deze 
jachtschepen die daarlangs moeten. Als het een brug zou moeten worden, dan moet die 
ook van afstand bedienbaar worden en dat betekent een hoop toeters en bellen en 
andere techniek die daarbij komt kijken. We moeten natuurlijk rekening houden met 
getijdenstand. Deze locatie is een getijdengebied, dus daar moet ook rekening gehouden
mee worden, en rekening houden met de voorwaarden die de natuurwetgeving stelt. 
Toegankelijkheid voor mindervaliden is geen harde eis. Waarom niet? Omdat het echt 
heel lastig is om dit toegankelijk te maken voor mindervaliden aan beide zijden van het 
talud. Even kijken. Vorig jaar hebben wij een aantal brugverbindingen globaal laten 
ontwerpen om te kijken: wat zou hier eigenlijk allemaal mogelijk zijn? Daar zijn een 
zestal versies uitgekomen die we ook hebben door laten rekenen en dan zouden de 
realisatiekosten tussen de 1,9 en de 2,25 miljoen liggen als je hier een brug zou 
ontwikkelen. Dat is een grote bandbreedte en dat is gewoon simpelweg omdat er nog 
geen definitief ontwerp is. Voetveer, realisatiekosten zijn minimaal zes ton. Waarom 
minimaal? Omdat het een locatie is waar dus vaartuigen langskomen, omdat er allerlei 
techniek bij komt kijken vanwege en het getijdenverschil en de vaartuigen die daarlangs 
komen, en omdat dit een unicum zou kunnen worden binnen Nederland, omdat het 
eigenlijk nog niet echt bestaat. Dus er is veel innovatie nodig en de inschatting is dat een
eventueel voetveer dus minimaal zes ton zou kosten. Maar ook daarvan hebben we de 
definitieve raming is er natuurlijk nog niet, omdat er geen definitief ontwerp is. Deze 
locatie ligt zoals gezegd op een ecologisch heel gevoelige plek en daar moet ook heel 
goed rekening mee gehouden worden. We hebben dus ook aanvullend onderzoek laten 
doen naar onder andere de bever, maar ook andere ecologische soorten. U is als het 
goed is de rapporten ook toegezonden, dus daar kan u kennis van nemen en de ecoloog 
heeft ook een verklarend stukje in de memo gezet waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe
het hier zit met de ecologie. Even globaal: in 2017 hebben we ecologisch onderzoek 
laten doen en daar zat een hol, dat is het blauwe stipje op de kaart, die heeft in 2016 
ertoe geleid dat de omgevingsvergunning die VolkerWessels toentertijd had 
aangevraagd vernietigd is. We hebben in 2020 hernieuwd ecologisch onderzoek laten 
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doen. Dat hol zit er nog steeds en ook zijn er andere actieve legers gevonden, dus daar 
moet goed rekening mee gehouden worden. En rekening mee gehouden worden, dat 
betekent dus ook dat we in contact staan met bevoegd gezag, dat is de 
Omgevingsdienst Haaglanden en het bevoegd gezag heeft laten weten dat er op 
voorwaarde, dus als wij heel goed zorgen dat wij rekening houden met de bestaande 
ecologie, geen ontheffing nodig is om hier een oeververbinding te maken. Wel heeft het 
bevoegd gezag een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de voetveer, omdat dat 
ecologisch minder invasief is dan een eventuele brug. Dan kom ik op …

De heer Groeneweg: Mag ik een vraag stellen, voorzitter, of doen we dat op het einde? 
Want ik zit al op te schrijven.

De voorzitter: Graag op het einde, alstublieft.

Mevrouw Suijker: Dan kom ik op het onderwerp nut en noodzaak. Daar zijn natuurlijk ook
vragen over gesteld. De oeververbinding heeft puur een recreatieve functie. De 
hoofdroute naar het Wantijpark loopt via de Baden-Powelllaan en voor iemand die in Plan
Tij woont betekent dat 950 meter omlopen. De nut en de noodzaak worden vooral 
bepaald door de bewoners zelf, daarvan zijn er vanavond ook een heel aantal aanwezig, 
heb ik begrepen. Uiteindelijk is het aan de raad of de gevoelde nut en noodzaak ook de 
maatschappelijke investering verantwoordt, waarvan wij veel in contact staan met de 
bewonersvereniging en die heeft aangegeven achter de uitkomst van de uitslag te staan.
Met uitslag bedoel ik de uitslag van het participatietraject, dat hebben wij vorig jaar 
gehouden. Daar hebben 80 inwoners van Plan Tij aan meegedaan, dat is een deelname 
van 82 procent en daarvan heeft 58 procent gezegd: ja, wij willen deze oeververbinding. 
Van de mensen die voor de oeververbinding zijn, zegt 77 procent: wij willen een brug. 
Van de mensen die tegen de oeververbinding zijn, als hun de keuze wordt gegeven 
tussen een brug of een voetveer, dan geven ze in de enquête aan dat als er iets moet 
komen, dat dat dan een voetveer zou moeten zijn. Dus dat is even heel kort 
samenvattend een inleidend … Vraag, ja. Dan is er nu volgens mij …

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Suijker, in ieder geval. Ik zag de heer Groeneweg die
een vraag wilde stellen.

De heer Groeneweg: Ik had over de presentatie wat vragen. Ik zag bij het voetveer geen 
wachtplaatsen, bij de brug eigenlijk ook niet, dacht ik. Zijn die ergens in de plannen en 
ook in de berekeningen meegenomen? Of nou ja, ik ben dan vooral even benieuwd naar 
de plannen, naar de berekeningen zullen de raadsleden ongetwijfeld in geïnteresseerd 
zijn of die daarbij zitten. U had het over geen vergunning. Is dat ook bij de brug, of alleen
bij het voetveer? Daar was ik even benieuwd naar. En ik was benieuwd of u zelf 
misschien aan het bestuur van de vereniging gevraagd heeft of er een ALV-besluit 
genomen is over dat standpunt dat zij innamen. Dus dat zijn drie vragen.

De voorzitter: Als ik goed heb gehoord, zijn dat een drietal vragen. Kunt u dat 
beantwoorden, mevrouw Suijker?

Mevrouw Suijker: Kan u uw eerste vraag nog even herhalen?
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De heer Groeneweg: Zowel als de wachtplaatsen, of die mee zijn genomen bij het 
voetveer … Maar volgens mij zag ik ze in de ontwerpen bij de brug ook niet, dus de 
vraag was even: is daarover nagedacht over die wachtplaatsen? Ik ben dan benieuwd als
voormalig raadslid ook of in de kosten daar, want het kan zomaar weer wat meer gaan 
kosten. En ik weet niet, volgens mij was het voorheen RVO, nu volgens mij de provincie 
die de ontheffing moet geven voor de ecologische mogelijke problemen en die hadden 
gezegd: geen vergunning. Maar is dat bij het voetveer? Want u zei onder voorwaarden, 
en ik weet dat zij hadden gezegd: wij hebben de voorkeur voor het voetveer. Of zeggen 
ze ook: er is geen uitgebreide procedure nodig bij een brug? Dat is vraag twee.

Mevrouw Suijker: Allereerst die wachtplaatsen. De ontwerpen die ik u zojuist liet zien, dat
zijn puur schetsmatig ontwerpen en op basis van die schetsontwerpen is ook de raming 
gemaakt. Uiteraard horen daar ook eventuele wachtplaatsen bij als dat nodig blijkt te 
zijn, maar die … Even wachten, dan moet ik het even goed zeggen. Daar horen ook de 
wachtplaatsen bij.

De heer Groeneweg: Maar die stonden niet in de tekeningen, in ieder geval, voor zover ik
zag.

Mevrouw Suijker: Nee, want het is schetsmatig. We zijn nog niet in die fase van het 
ontwerpproces.

De voorzitter: Vraag twee.

Mevrouw Suijker: Vraag twee. De uitspraak van de Omgevingsdienst Haaglanden – die 
inderdaad de nieuwe RVO is, laat ik maar zo zeggen – dat geldt voor zowel de brug als 
de voetveer. Dan uw vraag over de bewonersvereniging. De bewonersvereniging is niet 
direct gevraagd naar het ALV-standpunt, maar dat kunnen ze vanavond zelf toelichten, 
neem ik aan.

De voorzitter: Helder, dank u wel. Ik wil nu een van de initiatiefnemers voor dit 
agendapunt het woord geven. De heer Groenewege van Partij voor de Dieren. Wilt u uw 
politieke vraag voor vanavond toelichten en met name ook de vraag die u zou willen 
stellen richting de insprekers dan wel aanwezigen van deze ronde tafel.

De heer Groenewege: Dank u wel. Waar we het over hebben is een raadsvoorstel en 
daarmee, als we daarmee instemmen als raad, zouden we besluiten om vast te houden 
aan het uitgangspunt om die oeververbinding te realiseren, dus een brug of een 
voetveer, en 235.000 euro onderzoekskosten uit te trekken om een ontwerp te maken 
en dan uiteindelijk ook nog acht ton tot 2,3 miljoen euro voor de realisatie van die 
oeververbinding. In het raadsvoorstel werd naar mijn smaak niet goed genoeg 
gemotiveerd wat nou eigenlijk nut en noodzaak is van die oeververbinding. Want je kan 
je afvragen: moeten we zoveel geld investeren om de ongeveer honderd bewoners van 
Plan Tij te behoeden voor twaalf minuten omlopen om het Wantijpark te bereiken? Dan 
de volgende vraag is: er zit een beverburcht, een beverhol recht naast de planlocatie. 
Eigenlijk vond ik uit het oorspronkelijke raadsvoorstel niet superduidelijk worden wat nou
de impact is van die brug op dat beverhol. Nou, er is aanvullende informatie al gekomen,
schriftelijk vanuit de ambtelijke organisatie en die heeft veel verhelderd, maar ik heb nog
wel wat vragen. Is dit het moment om die te stellen? Ik kijk even naar de voorzitter.
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De voorzitter: U kunt uw vraag stellen.

De heer Groenewege: Oké, dank u wel. Eén vraag was, de heer Groeneweg heeft een 
heel pakket aan zeer nuttige informatie gestuurd en een van de dingen die daarin stond 
was: je kan eigenlijk die wachtplaatsen voor een brug of voor een andere 
oeververbinding niet realiseren, omdat die zo’n beetje bovenop dat beverhol zou komen 
en dan zou je die oever tot een bepaalde diepte moeten uitgaven, tot twee meter diepte,
vaarwaterdiepte zeg maar, zodat die boten daar nog kunnen staan. Maar dan zou dat 
beverhol verloren gaan. Wat is er met die input van de heer Groeneweg gedaan in het 
nieuwe ontwerp?

De voorzitter: Mevrouw Suijker.

Mevrouw Suijker: Wederom, eigenlijk is er nog geen nieuw ontwerp. Wij hebben 
schetsontwerpen gemaakt waarin we gekeken hebben: zou het technisch mogelijk zijn? 
Daar heeft het IBD uitgebreid naar gekeken, die zijn ook op de hoogte van de 
ecologische moeilijkheden hier en het hol. Dus ik ga ervan uit dat dat zeker 
meegenomen is, maar daar kunnen we uiteraard wel op terug komen, op deze vraag.

De voorzitter: Deze vraag wordt genoteerd. Nog een vraag.

De heer Groenewege: Ja, nou, een andere vraag. Die heeft ook te maken met de 
informatie vanuit de heer Groeneweg. Daarin stond dat een van de mitigerende 
maatregelen in het oorspronkelijke ontwerp voor de vernietigde vergunning was om 
tachtig meter van de begroeiing niet te rooien om de beverburchten heen, als een soort 
bufferzone. Maar nu blijkt er een beverhol op dertig meter van de planlocatie te liggen, 
dus die mitigerende maatregelen zou je niet meer kunnen nemen. Hoe kan je dan toch 
nog voorkomen dat als je een oeververbinding realiseert, dat je dat beverhol verstoort? 
Het lijkt mij dat dat dan niet meer kan.

De voorzitter: Mevrouw Suijker, wilt u daar antwoord op geven?

Mevrouw Suijker: Ik zit hier vanavond een klein beetje met de handicap dat mijn ecoloog 
niet aanwezig is, dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat ik ook deze vraag noteer en 
bij u terugkom.

De voorzitter: Mooi, dat is ook genoteerd. Ik hoor mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: Misschien even een toelichting met gewoon wat ik ervan weet. Die 
tachtig meter stond inderdaad in de vergunning. Kijk je naar de … Ik ben even de naam 
kwijt, zeg maar een soort standaard beverbeschermingsdocument, daar staat in dat er 
veertig meter rondom een dergelijk hol niks gedaan mag worden. Dat staat ook in het 
filmpje wat ik had opgestuurd, daar ziet u ook ergens die veertig meter en die tachtig. 
Dus die veertig komt eigenlijk uit die beverstandaard voort, zeg maar eventjes, en die 
tachtig is toen inderdaad op basis van die vergunning was dat die tachtig meter.

De voorzitter: Bedankt voor deze toelichting, maar deze vraag is sowieso genoteerd. Ik 
zie mijnheer Van der Kruijff.
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De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik heb een vraag langs een iets andere as. Want ik 
snap alle vraagtekens wel vanuit de inhoudelijke redenatie over nut en noodzaak of je dit
nu moet willen, maar het is natuurlijk een dossier met een hele lange historie. Ooit is 
Plan Tij ontwikkeld met de toezegging dat deze verbinding er zou komen. Tenminste, zo 
heb ik het begrepen, maar daar wil ik mij vanavond dan – ik zie al nee schudden – maar 
ik hoor daar vanavond vanuit diverse geledingen graag geluid over in hoeverre het nou 
door de bewoners als toezegging is ervaren toen ze dat huis kochten dat deze 
oeververbinding er zou komen. Want dan vind ik dat we als raad ook een vraagstuk 
hebben vanuit een betrouwbare overheid om als je iets beloofd hebt, of je dat dan na 
moet komen. Dat is voor ons wel een vraagstuk hoe dat nou zit.

De voorzitter: Er is een concrete vraag van mijnheer Van der Kruijff aan de bewoners. 
Nou, ik zie al mijnheer Ravelli, als ik het goed heb, u heeft daar vast een antwoord op.

De heer Ravelli: Ja, Jeroen Ravelli en ik ben bewoner dus van Plan Tij. Ja, daar wil ik, want
ik vind dat een hele goede opmerking die net gemaakt is. Ik had mijn inspreektijd als 
eerste punt ook willen gebruiken voor dit onderwerp, want het is zo verdomde jammer 
dat de bruggen niet conform het originele bestemmingsplan zijn gerealiseerd en in dat 
eerdere stadium, want dan hadden we deze discussie en dan hadden we dit gesprek 
helemaal niet meer gehad. Iedereen die een huis kocht op dat moment in Plan Tij was 
ervan op de hoogte dat er twee bruggen zouden komen, dus daar waren geen discussies
over op dat moment. Je kocht dat huis met die twee bruggen. Dus de hele lange tijd die 
het nu geduurd heeft – ik wou bijna zeggen tot de realisatie, maar daar zijn we nog 
helemaal niet na dertien, veertien jaar – heeft in de wijk tot enorme onrust geleid. Dat 
heeft allerlei dingen op gang gebracht, discussies, ruzies, mensen die elkaar bijna de kop
insloegen, bij wijze van spreken, en dat heeft het woonplezier in deze wijk absoluut geen 
goed gedaan. Dus ik wil dit punt heel duidelijk maken dat door wat voor reden dan ook 
en waardoor die vertraging is ontstaan, dit had niet gehoeven als het gewoon conform 
het originele plan was uitgevoerd.

De voorzitter: Mijnheer Ravelli, bedankt. Ik zie een vraag of een handje van mijnheer Van
der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik had een vraag aan de heer Ravelli. Wat u zegt over, laat ik 
maar even formuleren, gespannen verhoudingen tussen mensen in de buurt, suggereert 
dat hier verschil van mening over is. Kunt u dat een beetje duiden?

De voorzitter: Mijnheer Ravelli.

De heer Ravelli: Ja, dat kan ik duiden, maar iedereen spreekt voor zich. Het moge 
duidelijk zijn dat op het moment dat de brug niet gerealiseerd werd – en dat geldt niet 
alleen voor brug Noord waar we het nu over hebben, maar ook voor de andere brug, de 
Getijtafelbrug, die tien jaar op zich heeft laten wachten, waarover ook een hele hoop 
onrust en een hele hoop discussie is ontstaan – is dat er altijd voor- en tegenstanders 
zijn. Dat blijkt ook uit de enquête die gevoerd is. De enquête heeft overigens 
aangegeven dat er meer voorstanders zijn dan tegenstanders, maar er zijn 
tegenstanders en met name mensen die dus zeg maar wonen op de plekken waar de 
bruggen worden gerealiseerd, die staan niet te springen. Daar kan ik me ook iets bij 
voorstellen op het moment dat je na tien jaar wordt geconfronteerd dat die brug toch 
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gebouwd gaat worden, of na ik weet niet hoelang wij er nog over gaan doen, na vijftien 
jaar misschien, toch gerealiseerd worden, want die zijn gewend aan de situatie zonder 
brug en die willen die brug helemaal niet. Dat is volledig voorstelbaar, maar had dus niet
gehoeven als we dus op dat moment hadden kunnen zeggen: jongens, die bruggen 
liggen er gewoon, klaar.

De voorzitter: Mijnheer Ravelli, bedankt. Ik zie een handje van mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, een vraag ook aan de heer Ravelli, want u 
geeft aan: al ruim tien jaar is nu zonder brug. Als u nu terugkijkt naar de afgelopen tien 
jaar, heeft u een hoop woonplezier gemist, los van de onrust die er is in uw wijk? En als u
nu kijkt naar wat de impact is voor de flora, fauna en de natuur, zou dat wellicht dan niet
een reden kunnen zijn om op dit moment om die reden een heroverweging te maken? 
Puur ook een vraag, maar …

De voorzitter: Mijnheer Ravelli.

De heer Ravelli: Daar kan ik wel op antwoorden. Het eerste punt, een hoop onrust en 
negatief woonplezier bij mij persoonlijk niet omdat die brug er niet ligt, maar zuiver om 
de reden dat er enorme tumult is ontstaan, ruzies zijn uitgebroken, polarisatie, mensen 
die voor en tegen zijn en gekissebis. Dat is voor mij, en daar sta ik misschien iets dichter 
bij die materie, omdat ik ben ook lid van de bewonersvereniging in het bestuur, dus daar
krijg je dat allemaal binnen. Dus dat heeft bij mij het woonplezier. Voor wat betreft de 
flora en fauna, ja, ik denk dat onderzoeken gewoon goed gedaan worden en dat uit die 
onderzoeken komt of daar een brug kan komen, ja of de nee. Dus ik laat me niet … Ik 
denk, die beverburchten, daar zijn er talloze van en er wordt op talloze plekken dingen 
gedaan, dus niet per se die brug zal die flora en fauna beschadigen. Misschien op die 
locatie, maar ik denk dat het onderzoek moet uitwijzen of de onderzoeken die daartoe 
gedaan moeten worden bij het verlenen van de vergunningen, dat die moeten uitwijzen 
of dat wel of geen schadelijke gevolgen heeft.

De voorzitter: Ik zie een handje van de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Mijn hand, inderdaad. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer 
Ravelli. U refereerde aan toezeggingen, afspraken uit het verleden die er gedaan zijn, 
dat er toch – en dat zie je ook in die enquête veel – een meerderheid van de bewoners 
graag een oeververbinding zou zien. Los van de afspraken uit het verleden, ik ben 
benieuwd hoe u kijkt, want we hebben natuurlijk ook in de woningbouwambitie en in het 
coalitieakkoord, dat zijn hele recente afspraken, afgesproken om wonen en groen meer 
te combineren in onze stad. Denkt u ook dat zo’n verbinding tussen het park waar u zo 
dichtbij zit en uw wijk daaraan bij kan dragen?

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ravelli. Of mevrouw Oosting, wilt u beantwoorden?

Mevrouw Oosting: Daar wil ik wel even op antwoorden. Ik spreek alleen voor mezelf, 
maar ik weet ook dat dat bij andere bewoners wel speelt. Net werd ook al een beetje 
smuikend gedaan over die twaalf minuten die je dan moet lopen. Nou, ik ben zelf niet 
helemaal gezond, onze wijk is niet de jongste en als ik dus twaalf minuten om moet 
lopen naar het Wantijpaviljoen, dan kan ik het hek aantikken en teruglopen, want dan is 
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mijn energie op. Ik weet dat dat voor meer bewoners speelt en ik snap dat daar geen 
brug voor gebouwd kan worden voor mijn fysieke klachten, zeg maar, maar als je dan 
vraagt: draagt dat bij aan jouw beleving van groen en de wijk? Ja, want dan ben ik in drie
minuten in het Wantijpark.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Ravelli, had u nog een aanvulling hierop?

De heer Ravelli: Nou, ik wil nog even teruggaan naar wat ik in de eerste instantie zijn. 
Het is heel moeilijk om na bijna veertien jaar een situatie te gaan vergelijken, want er is 
ongelooflijk veel gebeurd. Mijn punt was juist: we hadden die veertien jaar nooit moeten 
wachten, we hadden die brug moeten hebben en dan was er nooit gezeur geweest. Dan 
hadden beverburchten daar gezeten misschien op tweeënhalve meter afstand, want die 
hadden zich gewoon conform de leefsituatie aangepast – wellicht, dat weet ik niet, ik ben
geen kenner. Maar mijn punt was juist, en dat is denk ik wat de politiek zich moet 
aantrekken, dat dit soort processen maakt het ontzettend moeilijk voor bewoners om op 
een gegeven moment nog met elkaar door één deur te komen, omdat je altijd voor- en 
tegenstanders hebt.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Ravelli. Ik zie heel veel handjes, jullie komen 
allemaal een voor een aan de beurt. Ik wil de heer Rombout het woord geven.

De heer Rombout: Goedendag, ik ben Alex Rombout. Om duidelijk te maken hoe vanaf 
het begin de bruggen een plek hadden: de naastliggende percelen hebben een 
aanzienlijke korting op de grondprijs, omdat ze naast een brug zouden komen te wonen. 
Dat was mijn punt.

De voorzitter: Dat is uw punt.

De heer Groeneweg: Voorzitter, dat is gewoon onjuist, …

De voorzitter: Mijnheer Groenweg.

De heer Groeneweg: Ik stel voor dat we inderdaad gewoon alle prijzen sturen, dit zijn 
gewoon leugens.

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg, alstublieft via de voorzitter. Maar ik geef nu mijnheer
Deurwaarder het woord.

De heer Deurwaarder: Goedenavond, mijn naam is Bram Deurwaarder, ik ben bewoner 
van Plan Tij en wij wonen vlakbij de andere brug, de Getijtafelbrug. Mijn ervaring is even,
als het over die beleving gaat, het is een stukje schiereiland waar we wonen met één 
toegangsweg en toen die brug er niet was woonden wij een beetje op het dode puntje 
aan het eind van het eiland. Nu die brug er wel ligt, is er veel meer reuring, er komen 
mensen fietsend, lopend over die brug. We hebben dan zelf een bankje in de voortuin 
waar we dan wel eens een bakje koffie drinken en dat schept gewoon heel veel sociale 
contacten die we anders een beetje missen. Dus ik vind dat het wel degelijk een 
toegevoegde waarde heeft.

De voorzitter: Bedankt voor uw standpunt. Mijnheer Polak.
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De heer Polak: Even een kleine toevoeging nog, omdat er wellicht onduidelijkheid zou 
zijn of het oorspronkelijk plan uitging van twee bruggen. Als je kijkt naar de stukken die 
nu naar de raad gestuurd zijn, er staat volkomen terecht ook de opmerking: de twee 
bruggen staan al sinds de planontwikkeling in de plannen en het bestemmingsplan 
destijds laat het ook toe. Dus ook de gemeente onderkent dat er altijd het plan was voor 
twee bruggen. Dat staat dus in uw eigen stukken, dat wou ik even kort toevoegen.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Polak. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Voorzitter, in de opmerkingen die gemaakt zijn lopen voor mijn 
gevoel twee dingen door elkaar. Het ene gaat over de wenselijkheid van die brug nu en 
hoe het in de toekomst moet, en de ander gaat over hoe het in het verleden is gegaan. 
Dat laatste kunnen we natuurlijk niet meer veranderen, daar kunnen we wel van leren 
over hoe je dit soort processen runt – en zo nu en dan denk ik wel: de gemeente kan op 
die punten soms nog wel wat leren inderdaad hoe dat beter kan. Maar we moeten nu 
denk ik het vooral hebben, want dat is waar het raadsvoorstel ook over gaat, over: hoe 
gaan we hier de toekomst in? Het is natuurlijk heel vervelend als er spanningen in de 
wijk zijn, maar de vraag is toch: wat moet er nu, of wat kan er nu in de huidige situatie 
als beste afweging gemaakt worden? Daar zitten een heleboel kanten aan, heb ik veel 
van gehoord. Ik denk dat er in de discussie nog iets meer de nadruk op de vraag van de 
ecologie zou moeten liggen, want het gaat bij ecologie denk ik niet alleen om de vraag of
het mag en of de voorgeschreven afstand tot de beverholen enzovoort gerespecteerd 
wordt, maar ook hoeveel waarde wij überhaupt aan ecologie hechten. Ik vond het idee 
om die hele strook van het Wantij eigenlijk een beetje terug te geven aan de natuur om 
daar inderdaad een natuurlijke long te hebben tussen de bewoonde wereld en het 
Wantijpark op zich een heel goed idee, dus de vraag is eigenlijk hoe in de studie voor het
voorbereidingskrediet dat belang wordt meegewogen. Dat is eigenlijk ook een vraag aan 
de wethouder.

De voorzitter: Bedankt voor deze vraag en dit is onderdeel ook van de oordeelsvormende
fase. De wethouder zit vandaag als toehoorder, die krijgt van mij geen woord. Hij mag 
volgende week heel veel vragen beantwoorden, maar hij doet even niet mee, hij hoort 
het aan. Zijn er anderen? Ja, ik zie mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan u, mijnheer Ravelli. Ik 
vroeg me af, u gaf aan dat er veel spanningen in de wijk waren doordat de brug niet 
gekomen is. Denkt u omdat volgens het onderzoek … Even kijken, want dat waren 59 
procent was voor en 41 procent tegen. Denkt u dat dat de spanningen op het moment 
dat de brug wel zou komen weghaalt, aangezien de verdeeldheid zo groot is?

De voorzitter: Mijnheer Ravelli.

De heer Ravelli: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar wij hadden, of ik had gehoopt 
dat met de uitslag van die enquête in ieder geval duidelijkheid was hoe de kaarten in de 
wijk lagen en ik neem aan dat iedereen volwassen genoeg is in de wijk om dat te 
accepteren. Ik kan me voorstellen dat mensen die er in het begin op tegen waren, dat 
die natuurlijk nog steeds niet gelukkig zijn, maar dan ligt er dus nu een duidelijke 
conclusie van de bewoners hoe die erover denken. Daarvan is de meerderheid voor, dus 
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ik ga ervan uit dat we die discussie niet meer hoeven te voeren en daardoor ook een 
deel van die spanning wordt weggenomen.

De voorzitter: Bedankt voor uw toelichting. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Mijn vraag sluit hier een beetje op aan. Wat me opviel was dat het 
in de vraag van nut en noodzaak eigenlijk alleen ging in de beantwoording over wat de 
bewoners van Plan Tij van die oeververbinding vinden. Het lijkt mij ook dat de bewoners 
van Plan Tij eigenlijk het meest profiteren van die oeververbinding en de rest van de 
stad minder. Dus de vraag is: waarom is bij deze peiling alleen aan de inwoners van Plan 
Tij gevraagd wat ze ervan vinden, en niet ook aan de rest van de stad? Gegeven ook de 
best wel significante kosten die bij het realiseren ervan komen kijken.

De voorzitter: Mevrouw Suijker, zou u daar een antwoord op willen geven? Mevrouw 
Suijker. U mag ook geen antwoord geven.

De heer …: Het is meer een politieke vraag.

Mevrouw Suijker: Dit is een politieke vraag, ja. Ik denk dat ik hier inderdaad geen 
antwoord op ga geven.

De voorzitter: Nou, dat is uw goed recht, dank u wel. Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de inspreker, 
mijnheer Groeneweg. Ik heb natuurlijk de uitslag ook gezien. Eigenlijk twee vragen. Eén, 
ik veronderstel dat u tegen heeft gestemd, een beetje uit de dingen die u eerder heeft 
gezegd, ik ben benieuwd of dat zo is. En het tweede daarop, we hebben vandaag een e-
mail van u gehad doorgestuurd gekregen en daarin werd me duidelijk dat u een 
beverliefhebber bent, dat u dat natuurlijk belangrijk vindt dat die dieren daar goed 
kunnen zitten en dat u zich daarom zorgen maakt over die oeververbinding. Nou ben ik 
benieuwd, als die bevers er niet zouden zitten en ook geen andere ecologische bezwaren
zouden zijn, zou u het dan toejuichen? Of zijn er andere redenen waarom u misschien 
ook tegen bent?

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: Ik zou in ieder geval de totale stukken dan lezen als ik u was, want 
als u die nu van A tot Z leest, dan ziet u dat ook bij de juridische uitspraak. Wij zijn naar 
de rechter gegaan, daar hebben we, ik noem dat even zes of zeven argumenten. 
Argument één was ecologisch. Twee, drie, vier, heel veel bestemmingsplanachtige 
zaken. Dat had u kunnen lezen, dat stond erin. Dat betekent dus ook dat als u een brug 
bouwt, dan zal die ook binnen het bestemmingsplan moeten passen. Dus ja, het is niet 
alleen de ecologie, hij zal ook binnen het bestemmingsplan moeten passen en wat ik in 
de mail zei is dat ook de rechter zei: ik adviseer de gemeente om ook naar, zeg maar 
even, punt twee tot zeven – het kunnen er ook zes of acht geweest zijn – te kijken. Daar 
waren heel veel andere punten bij dan alleen maar de bevers. Mijnheer Ravelli had het 
terecht over een betrouwbare overheid. Ja, ik mag er ook van uitgaan dat er een 
betrouwbare overheid is die gewoon binnen een bestemmingsplan bouwt en dat ik 
rechtsbescherming heb op basis van het bestemmingsplan. Ik zou hier echt van de 
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gelegenheid gebruik willen maken om over die verzuring in die wijk iets te zeggen, wat 
me eigenlijk al – nou ja, wat is dat geweest – 2016 al dwars zit. Kijk, je zou denken dat je 
in een liberale wijk woont met allemaal stemmers die op u stemmen die de wet 
respecteren en de rechtsstaat respecteren. En wanneer is de echte verzuring – dus de 
heren hebben wat dat aangaat wat mij betreft wel echt boter op hun hoofd – toen we de 
rechtszaak wonnen, toen is de verzuring vooral gekomen. Want waar werden wij op 
aangesproken? En waar ik echt veel last van heb gehad en met mijn gezin en vooral mijn
vrouw, dat vooral de heren daar heel de wijk op zaten te stoken …

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: … omdat wij de recht…

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg, wilt u het alstublieft niet persoonlijk maken?

De heer Groeneweg: Nou, ik wil even reageren nog op de punten die net over de 
verzuring worden gesteld.

De voorzitter: Maar mijnheer Groeneweg, dat is niet de bedoeling, want we weten dat er 
spanningen zijn in de wijk, maar dat hoeven we vanavond niet op te lossen hier.

De heer Groeneweg: Nou ja, het lijkt mij in ieder geval dat als dat wordt gezegd, dat het 
mij logisch lijkt om even te zeggen wanneer die verzuring is gekomen en dat is vooral 
gekomen na de juridische uitspraak die wij wonnen. Dus terwijl ik dacht: nou, nu zijn die 
spanningen weg, de rechter beslist, volgens mij wonen we in zo’n land. En dat is niet 
gebeurd. Maar dan heel kort op uw vraag. Nee, niet alleen de bever. Ik ga ervan uit dat 
de overheid zich ook gewoon fatsoenlijk aan het bestemmingsplan houdt, zoals de 
rechter ook heeft geconcludeerd.

De voorzitter: Dank u wel. Voldoende, mijnheer Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Nee, nog niet. Want goed, er zijn natuurlijk aan de lopende band in 
onze stad worden er plannen gewijzigd. Ik ben benieuwd wat het dan is. Heeft het iets te 
maken met uitzicht, of met andere dingen? Los van de natuur, waarom wilt u het niet?

De heer Groeneweg: Ja, uitzicht ook. We hebben ook in het contract uitzicht op groen 
gekregen. Nou, kijk je naar die wachtplaatsen en kijk je goed naar die plaatjes en dat 
filmpje, ja, dan zal er – en ik zit er vrij diep in, kan ik u vertellen, in de feiten – dan zal er 
eigenlijk links en rechts van de brug of voetveer om en nabij veertig tot zestig, misschien
wel tachtig, maar echt heel veel meter compleet weggehaald moeten worden. En 
natuurlijk zegt de gemeente: we maken nu globale ontwerpen en we kijken niet naar de 
details. En ja, ik weet zelf uit mijn raadsperiode, dan neem je een globaal besluit en dan 
laat je de feiten, die komen later in de uitwerking. En dan zit ik met de gebakken peren 
dat mijn hele uitzicht weg is op het groen, zeg maar eventjes. Want dat is de 
wachtplaatsen. Ik vind het gewoon vrij bizar dat als je naar de juridische uitspraak kijkt, 
dat daar heel expliciet die wachtplaatsen worden benoemd en de rechter zegt: kijk 
daarnaar. Als je dan zelfs in conceptontwerpen daar niet goed naar kijkt, dat vind ik 
gewoon vrij bizar.
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De voorzitter: Duidelijk. Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik krijg ongeveer een idee. Dank u wel.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, een hele andere vraag die vooral betrekking 
heeft op het voorstel zoals het staat, een voorbereidingskrediet van 235.000 euro, die 
dan wordt gevraagd voor de oeververbinding Noord en de afronding van de overdracht 
van Plan Tij. Kan misschien vanuit de ambtelijke ondersteuning worden aangegeven hoe 
dat zich verhoudt in dat bedrag van die 235.000 euro? Is dat 10.000 euro voor de 
afronding en 225 voor het voorbereidingskrediet, is daar een getal aan te geven?

De voorzitter: Mevrouw Suijker, kunt u daar antwoord op geven?

Mevrouw Suijker: Uit mijn hoofd gaat het om 35.000 euro voor besluitpunt 2. Uit mijn 
hoofd gaat het om 35.000 euro voor besluitpunt 2. Dus het grote gedeelte van de … 
35.000 voor de overdracht, dat is puur ambtelijk.

De heer Schalken-den Hartog: En 200.000 ‘…’ (buiten microfoon).

Mevrouw Suijker: Ja.

De heer Schalken-den Hartog: En 200.000 dan voor het voorbereidingskrediet voor de 
oeververbinding?

Mevrouw Suijker: Ja, om en nabij, ja.

De voorzitter: Oké. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ik heb nog een ander punt waar ik graag de mening van de 
bewoners over zou willen horen. Door daar een oeververbinding te maken, zeker als het 
een brug is, ontstaat een veel kortere route door het park heen richting sportvelden en 
verderop. Ik heb van de heer Deurwaarder gehoord dat hij het aantrekkelijk vindt als er 
mensen langs zijn huis komen, maar dat zouden er dan wel eens veel meer kunnen 
worden. Hoe kijken bewoners daartegenaan?

De voorzitter: Vraag van de heer Van der Meer aan de bewoners. Mijnheer Polak wil 
reageren.

De heer Polak: Ik wil op die concrete vraag best reageren. Ik woon bijna … Nou, ik kijk uit
op de plek waar de toekomstige brug zou komen en ik onderschrijf volledig wat de heer 
Deurwaarder zegt, dat er veel meer beweging zal komen in de wijk. We zijn niet een 
soort enclave waar niemand meer mag komen, het is open gebied zou het moeten zijn. 
We hadden twee bruggen …

De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).

De heer Polak: Ja, en dus door die tweede brug krijg je een open verbinding met het 
Wantijpark. Ik denk dat dat dus niet alleen voor de bewoners interessant is, maar voor 
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gewoon alle bezoekers van het Wantijpark, die behalve de hoofdingang van het 
Wantijpark, ook nog een uitgang of ingang hebben via Plan Tij. Dus ik ondersteun de 
argumenten van de heer Deurwaarder.

De voorzitter: Bedankt, mijnheer Polak. Mevrouw Bordewijk.

Mevrouw Bordewijk: Hij doet het, toch? Inwoonster van Plan Tij. Ik wil even zeggen dat ik 
met vele mensen met mij daar al heel lang met veel plezier woon, dat ik erken dat er 
meningsverschillen zijn met betrekking tot het creëren van een brug of een voetveer, 
maar dat gaat on speaking terms. En je kunt voor zijn, je kunt tegen zijn, maar je kunt 
ook elkaar proberen te vinden in oplossingen. In ons koopcontract is op geen enkele 
wijze vermeld dat het bestemmingsplan zou zijn een brug, dus dat wil ik ook nog even 
opmerken. Het staat eigenlijk nergens expliciet helemaal zwart op wit dat dat zou 
gebeuren, maar het zat er mogelijkerwijs aan te komen. Wat betreft de enquête is 57 
procent voor en de overigen zijn tegen. Dat is een feit, met dat feit hebben we te dealen.
Er zijn een aantal onderdelen waar we ontzettend rekening mee moeten houden. Nut en 
noodzaak, maar ook veiligheid en ook veiligheid voor het gras, de oevers. Want het is 
natuurlijk fijn dat wij dan heel makkelijk naar het Wantijpark kunnen, maar het is ook een
aspect ten aanzien als we gaan kijken hoe wij soms in de pers terechtkomen, dan lijkt 
het net zo te zijn, zoals het nu even wordt ook aangegeven: de honderd bewoners 
kunnen dan makkelijker naar het Wantijpark. Dat is natuurlijk een item daarin, maar we 
wonen wel, de ene bewoner van Plan Tij woont veel dichter, veel kwetsbaarder, krijgt 
veel meer problemen met betrekking tot de brug als een andere bewoner. Dat is gewoon
een feit. We hebben dat huis gekocht, dat weet je. Maar het is wel prettig als de hele 
buurt dan ook met jou mee wil denken over: hoe kan het veilig zijn, hoe kan je zo min 
mogelijk overlast daarvan gaan ondervinden? Want bij de brug aan de andere kant zien 
we toch wel vaak problemen en we hebben gelukkig een hele goede wijkagent die heel 
alert is, maar het is wel een aspect. Het is ook een aspect dat er gewoon veel vuil 
terechtkomt in de wijk en er komt – en dan wil ik even naar de overkant – er komt ook 
veel vuil in het Wantijpark. Het is een prachtig gebied en daar moeten we ook ons voor 
inzetten. Dus het gaat mij niet alleen aan de kant van Plan Tij, hoe zorgen we daarvoor, 
in combinatie met bevers? Maar ook met waar we zo ontzettend mee bezig zijn op Plan 
Tij, om te zorgen dat we ecologisch de juiste beplanting hebben en niet een of andere 
palm neerzetten. Dus het is niet eenduidig. Je moet het zien in de persoonlijke sfeer, je 
moet het zien in de bever, maar ik wil het veel ruimer trekken. Trek het ook naar de hele
verzorging van het hele gebied en ook, meneer gaf het aan, we krijgen een 
toegangsweg. Die Tijpoort wordt veel intensiever gebruikt. We hebben een proces gehad
dat de wegen herzien zijn, maar we moeten dus ook rekening houden dat er veel meer 
mensen overheen komen. Als er evenementen zijn in het Wantijpark, dan hebben we op 
sommige momenten daar ‘s nachts ook nog veel overlast van. Mensen die daar verder 
weg van wonen, die hebben dat niet. Dan is ook mijn zorg echt: het wordt heel goed nu, 
als je het Wantijpark in komt – ik zou zeggen, mensen die dat niet doen, ga er eens heen
– grote borden wat er te zien is allemaal. Als je gaat kijken … Ja, ik heb de tekening niet 
meer, jullie ook niet, dat zou fijn zijn, dan konden we even precies aanwijzen: dit is het 
stuk in het Wantijpark wat ecologisch gezien ook invloed gaat krijgen en dit is het stuk 
van Plan Tij wat ecologisch invloed gaat krijgen. Dus die bever, maar ook veel meer. En 
de veiligheid, en die is ook heel erg essentieel, lijkt me zo. Dit zijn een paar punten.
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De voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, mevrouw Bordewijk. De heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u, voorzitter. Maar laat mijnheer Kuhlmann maar even eerst gaan, 
want die heeft een vraag aan mevrouw Bordewijk en dat sluit beter aan. Ik heb nog even
een vraag aan mijnheer Groeneweg zo meteen, dus hij mag wel even voor mij.

De voorzitter: Mooi voorstel. Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank. Inderdaad, ik heb een vraag aan mevrouw Bordewijk. Ik 
hoorde u zeggen … Ik spreek even zo, dan ben ik beter te verstaan, maar ik bedoel 
natuurlijk voor u. U noemde de veiligheid en overlast – nou, dat zijn hele belangrijke 
punten – dat die zouden toenemen als die oeververbinding er zou komen. Kunt u dat een
beetje toelichten? Wat voor overlast denkt u dan aan, of wat voor onveiligheid?

De voorzitter: Mevrouw Bordewijk.

Mevrouw Bordewijk: De brug die er nu is, die wordt ook gebruikt als springplek door 
jongeren. Dat snap ik best wel trouwens, want het is een hele leuke plek. Er is veel vuil, 
en ik snap ook dat ze daar lekker gaan zitten picknicken, barbecueën, maar dat vind ik 
wel onveilig naast een elektriciteitshuisje wat daar staat en het geeft heel veel rommel. 
En logisch, zou ik ook doen, ze leggen daar kleden neer en hun fietsen gooien ze neer. 
Snap ik allemaal, want je kan daar lekker springen en je kan daar ontzettend lekker 
zwemmen, maar ondertussen is het hele natuurgebied plat en er ligt heel veel rommel. 
We hebben een ontzettend goede wijkagent die daar met de jongeren over praat, ik 
praat regelmatig zelf ook met de jongeren. Als ik vraag: joh, wil je alsjeblieft je fiets even
opschuiven, want die ligt nu al in het gras. Dan doen ze dat heus wel. En ja, als de 
prullenbak vol is, is die wel vol. Dus dan kun je wel vragen … Dus het heeft ook 
consequenties daarvoor. We hebben hartstikke mooi riet, en als je gaat kijken in het 
Wantijpark, dat eerste stuk, dat is nu een schoon stuk. Er is ook een hele 
wilgentenenweg speciaal aangelegd en er is een nieuw beleid vanuit het beheer van het 
Wantijpark om het zo natuurlijk mogelijk te doen. Ja, dat ga je op deze manier wel 
doorkruisen en zul je dus in je onderzoek van 35.000 ook mee moeten nemen: hoe gaan 
we dat mogelijkerwijs oplossen?

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Bordewijk. Heeft u aanvullende vragen, mijnheer 
Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, ik heb een aanvullende vraag aan de heer Deurwaarder. Want als 
ik het goed begrijp, u woont naast die brug. Kunt u iets zeggen over, want ik hoorde wat 
dingen waar ik van schrok, moet ik zeggen, dat er fietsen rondslingeren en kleden en 
barbecues op zo’n brug. U zit daar natuurlijk vlakbij, kunt u daar iets over zeggen?

De heer Deurwaarder: Ja, dat wil ik graag doen. Incidenteel is dat natuurlijk, vooral met 
extreem warm weer, dan komen jongeren, die willen van die brug af springen en 
zwemmen. Dan is er inderdaad wel eens wat overlast geweest, dat zal ik niet ontkennen.
Maar in het algemeen is het vrij rustig, die fietsen gaan meestal als de jongeren weer 
naar huis gaan nemen ze de fiets ook weer mee, dus daar heb je geen last van. Zwerfvuil
bij ons, van onze kant van de brug, dat zie je eigenlijk niet, of helemaal niet, dus dan 
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praten we wel aan de andere kant aan de dijk, in het gras, zeg maar. Daar kan best wel 
eens wat liggen, maar ik vind het reuze meevallen en ik betitel het toch als incidenteel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Deurwaarder. Mevrouw Schnabel. Pardon, sorry, 
mevrouw Schnabel, u moet toch even wachten. Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Ja, nou was ik zo vriendelijk en dan word ik afgestraft. Maar dank u wel, 
voorzitter. Ik heb nog even een vraagje aan mijnheer Groeneweg. Als ik het goed begrijp 
– en als het niet zo is, dan gaat u dat vast zeggen – 2006, er waren plannen voor die wijk
en daar was een brug beloofd. Die is er helaas, moeten we nu maar zeggen, niet 
gekomen. Daar is allerlei groen gaan groeien, daar kijkt meneer op uit en dat vindt hij 
mooi en dat snap ik. Maar kun je dan zeggen dat dat uitzicht nu een recht is en dat de 
rechter daar ook achter staat en dat dat dus niet mag wijken? Want ik neem aan, in de 
oorspronkelijke plannen zal daar ook ruimte voor die brug en in de omtrek wat minder 
groen gestaan hebben. Dus daar ben ik even benieuwd naar.

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: Dan slaat u de spijker op zijn kop. Dat groen is er altijd al geweest, 
dus daar is vast wat bij gegroeid en wat weggegaan, maar daar is niks veranderd, een 
hele groene wand was er toen we daar kwamen. En inderdaad, in de oorspronkelijke 
plannen stonden van die schetsplaatjes die u net zag, van zo’n heel idyllisch klein 
bruggetje zonder ook maar enig remmingwerk, of wachtplaats, of wat dan ook. En ja, 
dan zie je dat en dan denk je: nou ja, wat kan je daarop tegen hebben? Een klein beetje 
groen weg, niks aan de hand. Totdat je dan dieper gaat kijken naar die wachtplaatsen en
je denkt: nou, waarschijnlijk gaat gewoon tachtig meter groen, feitelijk gewoon alle 
groen achter me, gaat gewoon verdwijnen.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: Mag ik nog één opmerking over de overlast maken? Ik zal mijnheer 
Kuhlmann de naam van de bewoner naast de bestaande brug geven, die mede – ik zeg 
wel mede, uiteraard, hè – om de overlastreden zijn huis te koop heeft gezet en verplaatst
is.

De voorzitter: Dat vinden wij natuurlijk jammer om dit te vernemen, maar dat kan nooit 
de bedoeling zijn. Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik heb een vraag aan de voorstanders van de brug. Ik 
vroeg me eigenlijk af: wat vinden jullie van het gegeven dat de brug niet aan te passen 
is voor mindervaliden?

De voorzitter: Een concreet heldere vraag aan de voorstanders.

Mevrouw Schnabel: Dus ik weet niet wie …

De heer Polak: Ik wil daar wel even op reageren.

De voorzitter: Mijnheer Polak wil daarop reageren.
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De heer Polak: Ik ben zelf valide, dus ik moet me dan verplaatsen in de mindervaliden. Ik
denk dat dat inderdaad een wat minpuntje is. Ik weet niet wat de overwegingen zijn, 
waarschijnlijk kostentechnisch, om het niet geschikt te maken voor mindervaliden. 
Andere kant onderken ik ook wel dat, en dat sluit een beetje aan op de opmerking van 
mevrouw Oosting, als je geen brug hebt, moet je dus nu heel ver lopen. Mevrouw 
Oosting kan nog wel lopen, het gaat niet om mevrouw Oosting zelf, maar om het 
principe. Maar als je mindervalide bent en er ligt nu ook geen brug, er zijn voldoende 
mogelijkheden om aan de twee andere kanten van het Wantijpark in het park te komen. 
Dus ik zie het niet als een overkomelijk probleem, maar ik herken wel dat in zijn 
algemeenheid we als maatschappij open moeten staan voor mindervaliden. Dus het zou 
mooi zijn als het wel kon, maar ik vind het niet een bottleneck dat het niet kan.

De voorzitter: Zijn er andere bewoners die willen reageren, voorstanders? Althans, dat 
was de vraag van mevrouw Schnabel. Nee, oké. Mijnheer Deurwaarder.

De heer Deurwaarder: Ik heb nog even een vraagje. Die vraag werd gesteld naar 
aanleiding van de brug. Maar we hebben het eerder gehad natuurlijk eventueel, naar dat
onderzoek, of dat het een veer zou kunnen worden of zo, hè? Nou zit daar natuurlijk wel 
verschil intussen een brug en een veer, denk ik. Dan denk ik bij een veer met name, wie 
is daar verantwoordelijk voor het bedienen van dat veer? Dan krijg je een hele andere 
discussie natuurlijk, maar dan komt de mobiliteit natuurlijk ook ter sprake. Je zal maar 
met een rollator lopen, wie gaat daar dan over, wat gaat er gebeuren als er iets fout gaat
met dat veer, wie draagt de verantwoordelijkheid? We hebben te maken met het BPR, 
het Binnenvaartpolitiereglement, qua vaargebied. Dus ja, dan moet er officieel natuurlijk 
een schipper zijn op zo’n veer. Wie gaat dat bedienen en wat dan met de 
aansprakelijkheid als er eens een keertje wat fout gaat? We kunnen natuurlijk wel kijken 
naar de technische kant, we kunnen daar wel geld voor uitgeven als gemeente: ga eens 
kijken naar de technische haalbaarheid. Maar zijn deze vragen niet misschien in het 
voortraject al belangrijk hiervoor?

De voorzitter: Nou, mijnheer Deurwaarder, bedankt voor deze vraag. Ik kijk mevrouw 
Suijker even aan.

Mevrouw Suijker: Heel herkenbaar wat u zegt, want dat zijn inderdaad zaken waar 
rekening mee moet gehouden worden als haalbaarheid van de voetveer. Dat zou dan in 
eerste fase van dat onderzoek, zo u wilt, zijn om eerst te kijken: is het op die punten 
haalbaar?

De voorzitter: Oké, als ik het goed begrijp, mocht het zover komen, dan wordt dat 
meegenomen in het onderzoek, de vragen die u stelt. Ik kijk nog even naar mijnheer Van
der Meer.

De heer Van der Meer: Voorzitter, ik wilde nog wel even terugkomen op de vraag van de 
heer Groenewege over de inbreng van andere belanghebbenden dan de bewoners. Ik 
heb niet helemaal scherp of alle insprekers die hier aanwezig zijn ook bewoners zijn, 
maar mijn vraag is wel of er ook andere belanghebbenden zijn die een duit in het zakje 
zouden kunnen doen en die wij voor onze beeldvorming eigenlijk ook zouden moeten 
horen.
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De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, ik begrijp uw vraag, maar kunt u dat wat nader 
toelichten? Want belanghebbenden is natuurlijk heel breed. Als we sec naar dit project 
kijken, wie zou u bijvoorbeeld als belanghebbende willen duiden? 

De heer Van der Meer: Nou, ik zou mezelf als voorbeeld kunnen geven, want ik wandel 
wel eens in het Wantijpark en ik woon niet in Plan Tij, dus in die zin zou ik ook 
belanghebbende zijn. Ik kan mij natuur- en milieuverenigingen voorstellen, ik kan de 
Fietsersbond als belanghebbende voorstellen, jachthaven. Dus er zijn allerlei andere 
belanghebbenden die hier iets mee te maken zouden kunnen hebben.

De voorzitter: Ik zie dat mijnheer Polak wil reageren.

De heer Polak: Mijn opmerking hoef ik niet meer te maken, want de heer Van der Meer 
noemt onder andere de jachthaven. Als je praat over belanghebbenden is de jachthaven 
op een belanghebbende om ongestoord in ieder geval met een voetveer of met een brug
toch naar binnen en naar buiten te kunnen komen. Dus behalve de bewoners is denk ik, 
er zijn twee of drie verenigingen die er zitten, geloof ik, die zijn dus wat mij betreft ook 
belanghebbenden. Maar ik heb ook gelezen in het voorstel wat naar de raad gestuurd is 
– wat dat betreft is het misschien goed dat mensen dat goed lezen – dat er met diverse 
partijen ook nog gesproken gaat worden, belanghebbenden. Daar hoort onder andere 
ook de jachtvereniging bij, dus wat dat betreft denk ik dat ze wel aan bod zullen komen.

De voorzitter: Dat heb ik inderdaad ook gelezen. Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, nog één volgende vraag. In het raadsvoorstel wat we 
gehad hebben waar we nu over beeldvormen staat op pagina 2, helemaal onderaan: “De
gemeente heeft geen verplichting om de oeververbinding te realiseren.” Daar krijg ik 
toch graag wat duiding op, misschien is het wel een politieke vraag en moet de 
wethouder het volgende week doen, maar ik ben er toch wel benieuwd naar. We krijgen 
toch het besluit voorgelegd vast te houden aan het uitgangspunt om de oeververbinding 
te realiseren. Is nou de enige overweging daarbij dat het ooit een uitgangspunt is en een 
soort, ik zeg maar, morele verplichting of betrouwbare overheidsrol richting de gedane 
belofte ooit aan de kopers, of spelen er ook nog andere argumenten en motieven mee 
om hieraan vast te houden in dit voorstel?

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, bedankt voor deze mooie vraag. Nou ja, ik heb al 
gezegd dat de portefeuillehouder niet het woord gaat krijgen, dat gaat hij ook niet doen.

De heer …: Ik wil daar wel …

De voorzitter: Nee, ik ga het wel even voorleggen aan mevrouw Suijker. U mag hem heel
technisch beantwoorden.

Mevrouw Suijker: Mooie uitdaging dit. Wij zijn inderdaad niet verplicht om die brug aan te
leggen en verder is het een politieke keuze.

De voorzitter: Kijk, helder. Ik zag mijnheer Polak nog.

52



De heer Polak: Ik heb al zo straks verwoord dat in de oorspronkelijke plannen altijd 
uitgangspunt geweest is dat er twee oeververbindingen zouden komen en één is er met 
veel vertraging gekomen. Maar wat bij mij ook opviel in de raadsstukken is dat er een 
vaststellingsovereenkomst opgesteld is tussen de gemeente en VolkerWessels, waarbij 
VolkerWessels niet meer aan de verplichting vast zit om een brug te realiseren. Dat is 
gepaard gegaan – en dat vind ik heel merkwaardig – met het feit dat een bedrag van, 
inclusief rente, bijna negenenhalve ton vrijvalt. Dat is om wat mij betreft onduidelijke 
redenen vrijgevallen ten gunste van algemene reserves, zonder dat er door de gemeente
een besluit over genomen is, want het was bestemd voor Plan Tij. Vervolgens is dat 
vrijgevallen en dan wordt er in de stukken geschreven: dus er is geen dekking meer. Los 
van het feit dat die brug veel duurder is dan die zevenenhalve ton, inclusief rente 
negenenhalve ton, maar er was dus door de gemeente – en dat bevestigt dus ook dat er 
een tweede oeververbinding zou komen – een bedrag gereserveerd. Dat is om 
onduidelijke redenen vrijgevallen en vervolgens is er geen dekking. Ja, als je het vrij laat 
vallen, is er geen dekking meer. Dus ik vind dat heel merkwaardig dat, zonder dat er 
blijkbaar besluitvorming heeft plaatsgevonden op dit punt, dat bedrag is vrijgevallen.

De voorzitter: Bedankt voor deze bijdrage. Mijnheer Kuhlmann, u heeft een vraag.

De heer Kuhlmann: Ja, dat klopt. In het voorstel heb ik gelezen dat er over twee opties 
wordt gesproken voor wat betreft de oeververbinding: een brug of een voetveer. Ik zie 
ook in de peiling, de enquête die is gehouden onder bewoners dat van de mensen die 
liever geen oeververbinding willen hebben, dat daar een grote meerderheid zegt: als het
dan toch moet, dan liever een voetveer. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ik 
heb aan de mensen, de meerderheid die dat wel graag wil van de bewoners, de vraag: 
als het dan een voetveer zou worden, wat voegt dat dan in hun ogen toe en wie is daar 
dan eigenlijk voor? Dan kijk ik even naar de heer Polak of de heer Ravelli.

De voorzitter: Mijnheer Polak wil antwoorden.

De heer Polak: Ik heb wel uiteraard een persoonlijke mening. Ik ben er altijd van 
uitgegaan dat een oeververbinding bij ons een brug zou zijn. Pas de laatste twee jaar is 
uit de correspondentie duidelijk geworden van de gemeente dat dat ook de optie zou zijn
voetveer. We praten in ieder geval over een voetgangersbrug – een 
voetgangersverbinding, sorry – dus uiteindelijk denk ik dat het niet veel uitmaakt voor 
voetgangers, ervan uitgaande dat dat allemaal goed toegankelijk is, of het een brug is of
een voetveer. Maar als je mij persoonlijk vraagt, zou ik liever een degelijke brug hebben, 
temeer daar eventueel aspecten die straks aan de orde zijn geweest over bediening, 
risico et cetera wat er in het onderzoek moet blijken ook een rol speelt en bij een 
degelijke brug zou dat veel minder een rol spelen.

De voorzitter: Mijnheer Deurwaarder wil ook reageren.

De heer Deurwaarder: Ik wil daar graag één ding aan toevoegen. Je moet ook oppassen 
dat een voetveer geen attractie wordt natuurlijk wat uitnodigt om daarmee te gaan 
spelen.

De voorzitter: Mijnheer Groenewege.
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De heer Groenewege: Ik heb eigenlijk dezelfde vraag, maar dan aan de gemeente. Want 
in het onderzoek van het Natuur-Wetenschappelijk Centrum uit 2021 las ik dat de 
voorkeur van de opdrachtgever – dus dat is dan het college, denk ik – uitgaat naar een 
brug en niet naar een voetveer. Waarom is dat zo?

De voorzitter: Wilt u die vraag beantwoorden, mevrouw Suijker?

Mevrouw Suijker: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet meer zo goed weet waarom dat 
op die manier geformuleerd is. Maar we hebben beide uitgevraagd, zowel voetveer als 
brug en daar heeft de Omgevingsdienst Haaglanden op gereageerd.

De voorzitter: Bedankt. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, ik kom nog even terug op wat de heer Polak 
net aangaf en dat is toch een puur technische vraag, dus misschien dat mevrouw Suijker
die wel kan beantwoorden met betrekking tot het terugvloeien naar de algemene 
reserve, het verhaal wat net werd meegegeven.

De voorzitter: Wilt u daar antwoord op geven, mevrouw Suijker?

Mevrouw Suijker: Jazeker. In de realiseringsovereenkomst met de ontwikkelaar was 
opgenomen dat de gemeente een vergoeding voor brug Noord en rente verschuldigd 
was. Dat geldt niet alleen voor brug Noord, maar dat geldt ook voor andere aspecten van
het openbaar gebied. Het grondbedrijf had de verplichting van, even exact, 951.981 
hiervoor opgenomen en die is komen te vervallen bij de Prognose Grondbedrijven in 
2022 ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf. Daar werden we vorig jaar mee 
geconfronteerd dat dat bedrag accountingstechnisch moest terugvloeien naar de 
algemene reserve.

De heer Polak: Mag ik daar weer even op reageren?

De voorzitter: Bedankt. Mijnheer Polak wil hierop reageren.

De heer Polak: Hiermee wordt dus bevestigd dat de gemeente altijd rekening gehouden 
heeft met het feit dat er uiteindelijk nog betaald moest worden voor die tweede 
oeververbinding. Dus dat heeft altijd in de oorspronkelijke plannen gestaan en voor mij 
als bewoner is het niet helemaal duidelijk waarom het nu vrijgevallen is, het is misschien
een technisch verhaal voor de gemeente. Maar in ieder geval was er door de gemeente 
voor de oeververbinding een bedrag van zevenenhalve ton exclusief rente gereserveerd,
blijkt uit de stukken die naar de raad gestuurd is. Dat is voor mij om onduidelijke 
redenen vrijgevallen.

De voorzitter: Ja, graag even toelichting.

Mevrouw Suijker: Dat geld had eigenlijk al zodra die vaststellingsovereenkomst getekend
was, had dat eigenlijk al terug moeten vloeien naar de algemene reserve Grondbedrijf. 
Dat is nu dus alsnog gebeurd.

De voorzitter: Bedankt. Ik zie een handje van mijnheer Rombout.
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De heer Rombout: Toen wij een huis kochten in Plan Tij was het heel duidelijk in allerlei 
informatie dat wij betaalden voor een huis, de grond en twee bruggen. Er is één brug 
aangelegd en ik denk dat een deel van het geld wat VolkerWessels daarvoor heeft 
gevangen, ja, ik snap niet waar dat gebleven is. Of is dat die zevenenhalve ton met 
rente?

De voorzitter: Mevrouw Suijker.

Mevrouw Suijker: Het geld wat de gemeente zou bijdragen, dat is geld vanuit de 
gemeente wat bijgedragen zou worden aan het openbaar gebied. Dat is niet geldt dat de
gemeente heeft ontvangen van bewoners of van een of andere koopsom of iets in die 
trend, dus de gemeente heeft daar geen geld voor ontvangen.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond. Ja, mijnheer In ’t Veld.

De heer In ’t Veld: Ik heb nog een vraag voor de heer Groeneweg en de gemeente, denk 
ik. We hebben van de heer Groeneweg inderdaad nog aanvullend materiaal gekregen 
met de mail vanmiddag. Eigenlijk heb ik daar vanavond heel weinig over gehoord verder.
Ik vraag me af: stel dat het verder gaat, hoe ziet dan de heer Groeneweg die uitspraak, 
en hoe ziet de gemeente dat? Ik bedoel, komen we dan weer niet in een traject terecht 
van weer mogelijk jarenlang juridische strijd, hoe zien jullie dat?

De voorzitter: Dat is een vraag aan mijnheer Groeneweg als mevrouw Suijker. Mijnheer 
Groeneweg.

De heer Groeneweg: Ja, kijk, dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. Net als 
dat andere misschien voorstanders denken dat ze rechten hebben, heb ik die ook en ja, 
als er een vergunning wordt aangevraagd die niet in het bestemmingsplan past, dan 
vecht ik die aan, zo simpel is het. Kijk je weer naar het voetveer bijvoorbeeld, voor het 
voetveer zijn leuke tekeningetjes. Ik zal u vast enigszins uit de droom helpen, voor zover 
ik het kon bepalen – het was allemaal wat globaal – die liggen gewoon in de 
mandeligheid, dus die kunnen al niet eens, die tekeningen. Deels liggen ze volgens mij in
de mandeligheid. Nou, die mandeligheid heb je honderd procent nodig die zeggen: dat 
mag. Nou, dan stem ik alleen al tegen – laat ik me maar impopulair maken hier – dan 
komt dat daar niet. Dus dat soort details, je ziet eigenlijk dat het zo’n … Ik vind zeg maar
even het leereffect van de gemeente, en ik kan u enigszins meenemen in het traject 
zoals het toen ging, ik was toen raadslid en moest toen op eieren lopen. Had contact met
de gemeentesecretaris, heb alles op tafel gelegd, al mijn kennis: dit kan volgens mij niet,
toets het. Twee Omgevingsdiensten op dat moment zeiden: ja, dit kan allemaal. Ik zeg: 
nou, ik weet bijna zeker dat het niet kan. De heer Brok wilde ook zijn handen niet 
branden en vroeg de landsadvocaat om advies. Ja, nee, die kan allemaal vaststellen en 
doorgaan. Toch was de rechter die gewoon bij het eerste de beste bezwaar zei: het kan 
niet en ga ook nog even naar die overige bezwaren kijken. Ik heb vanuit de huidige 
stukken gewoon nul komma nul kunnen vinden – het werd net al gezegd – over bezwaar 
twee tot zeven. We blijven maar in zo’n globale uitwerking en naar de echte problemen 
wordt niet gekeken. Dus ja, zal het doorprocederen worden? Ja, ik denk het wel. Maar 
wat ik zelf denk is dat als je gaat kijken om het te proberen te realiseren en je geeft die 
twee ton uit, dat ergens de gemeente – en misschien moet je dan die twee ton ervoor 
over hebben – er zelf wel achter gaat komen dat het niet kan. Laten we hopen dat ze dan
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tot dat inzicht komen en niet dat er weer een vergunning wordt ingediend en dat die 
weer aangevochten wordt en weer door de rechter van tafel wordt gehaald.

De voorzitter: Mevrouw Suijker, deze vraag is ook aan u gesteld, of althans de gemeente 
gesteld. Wilt u dat beantwoorden?

Mevrouw Suijker: Hij is vrij lastig, want hij wordt nu eigenlijk vrij politiek, want het gaat 
erover: is de gemeente bereid om dit proces aan te gaan? Wij denken dat het kan, de 
haalbaarheid kan. Natuurlijk is er ook gekeken naar het proces in 2016 en wat daarvoor 
nodig is om nu wel te kunnen voldoen aan alles wat de rechter heeft meegegeven. Het 
zou haalbaar kunnen zijn, maar dat gaat wel de nodige kosten met zich meedragen.

De voorzitter: Helder, dank u wel.

De heer In ’t Veld: En dat zijn dan kosten nog bovenop die minimaal zes ton?

De voorzitter: Mevrouw Suijker.

Mevrouw Suijker: De kosten die ik u zojuist liet zien zijn realisatiekosten. Dus ja, 
eventuele proceskosten en alles wat daar omheen komt kijken, dat gaat daar nog 
bovenop komen.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Okkerse.

De heer Okkerse: Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan denk ik zowel de 
voor- als tegenstanders. Is er goed nagedacht – ik hoorde het net iemand ook zeggen – 
dat er regelmatig evenementen zijn in het Wantijpark, dat mensen daar gebruik van 
gaan maken van die brug om in het Wantijpark te komen tijdens die evenementen en 
eventuele parkeerproblemen die dat zal opleveren daar in dat gebied?

De voorzitter: Wie mag ik hierover het woord geven? Mijnheer Ravelli.

De heer Ravelli: Ik denk dat dat opgelost wordt zoals het nu ook opgelost is en dat is dat 
als er een evenement plaatsvindt, en die zijn er vrij regelmatig, dat er dan mensen zijn 
die ervoor zorgen dat alleen bestemmingsverkeer daar komt en niet mensen die hun 
auto daar gaan parkeren.

De heer Polak: Als er op dit moment een evenement is in het Wantijpark – en die zijn er 
gelukkig heel veel, want daar ben ik alleen maar voorstander van – dan wordt dus onze 
wijk al afgesloten bij de ingang en dan kan alleen bestemmingsverkeer binnenkomen. 
Dus dat zal in mijn beleving dan ook kunnen gebeuren met die brug of voetveer die er 
komt. Bij evenementen, hè?

De heer Okkerse: Oké, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wilde u nog aanvulling, mijnheer Ravelli? Nee, dank u wel. 
Mijnheer Okkerse.

De heer Okkerse: Dat is misschien het geval voor auto’s die dan daar niet gaan 
parkeren, maar waarschijnlijk wel met heel veel mensen die daar doorheen lopen om in 
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het Wantijpark te komen en weer terug te gaan, denk ik. Die parkeren natuurlijk op de 
Noordendijk.

De heer Polak: Ik begrijp uw opmerking en ik kan natuurlijk ook niet helemaal 
vooruitzien, maar op dit moment, als er een evenement is in het Wantijpark gaan alle 
mensen via de Baden-Powelllaan, of andere invalshoeken. Dat gaat volgens mij heel 
goed. Ik heb nooit ergens gelezen dat daardoor problemen zijn ontstaan. Dus als die 
tweede oeververbinding er komt en onze wijk wordt afgesloten voor auto’s, behalve 
bestemmingsverkeer, dan kun je natuurlijk ook voetgangers tegenhouden, je sluit de 
brug of voetveer af. Dus ik zie daar zelf geen probleem in. Maar misschien een 
tegenstander wel, dus.

De heer Groeneweg: De tegenstanders zijn het zelfs eens met de voorstanders, mijnheer
Gündogdu.

De voorzitter: Mijnheer Groeneweg.

De heer Groeneweg: Dus in dit geval ben ik het met de heer Polak eens dat nu … Dus 
eigenlijk wordt altijd maar één ingang gecreëerd. Ik verwacht dat ze dan gewoon de brug
dicht zullen zetten en de toegang en op zich gaat dat nu prima. Ik voorzie daar bij de 
grote evenementen, zeker als het betaald is, dan moet er één ingang, anders betaal je 
niet. Maar misschien kunnen we dan nog wat verdienen met een zakje daar gaan staan.

De voorzitter: Kijk, een mooi voorstel. Mijnheer Okkerse, had u nog een aanvullende 
vraag? Nee. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Als er geen andere inhoudelijke vragen zijn, want ik heb een 
opmerking over de orde, om het zo maar te zeggen.

De voorzitter: Nou, ik wilde dat ook doen, maar ik ben benieuwd naar uw ordevoorstel.

De heer Van der Meer: Nou, ik vind het een manco dat bij een beeldvormende sessie de 
wethouder per definitie niet iets kan zeggen. Want er is bijvoorbeeld net een vraag 
gesteld over welke overwegingen hebben een rol gespeeld, ik denk dat het voor de 
beeldvorming van raads- en commissieleden heel goed is als de wethouder daar gewoon
een antwoord op zou kunnen geven. Nu komt dat volgende week pas en ik vind dat een 
tekortkoming, dus ik zou in overweging willen geven om dat toch anders doen in de 
toekomst.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, ik kan me volledig aansluiten op datgene wat u 
aangeeft. Volgende week in het presidium gaan we dit natuurlijk ook evalueren, maar dit
is ook zeg maar een stukje leermoment voor ons als commissie, commissievoorzitter, 
want zoveel rondetafelgesprekken doen we dan ook alweer niet. Maar in ieder geval, ik 
wil tot een afronding komen. Nu heeft de Partij voor de Dieren dit punt mede door 
ondersteuning van een aantal partijen geagendeerd, heeft er ook concreet twee vragen 
over gesteld. Dit allemaal gehoord hebbende, zou mijn voorstel zijn om voor volgende 
week oordeelsvormende sessie met één of twee concrete politieke vragen het gesprek 
met elkaar te voeren. Als dat niet lukt om dat nu te formuleren, dan gaan we het open 
gesprek aan volgende week waarbij iedere partij zijn of haar standpunt mag toelichten. 
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Kunt u tot één of twee politieke vragen komen die we volgende week bespreken? 
Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Voor mij ligt er één vraag voor en dat is natuurlijk gewoon de 
wenselijkheid, of het nu wenselijk is om deze brugverbinding te realiseren. Daar komen 
meerdere afwegingen bij kijken, maar ik weet niet of we die allemaal in aparte vragen 
moeten voegen. Ik steun het idee om naar een oordeelsvormende commissie te gaan 
hierna. Ik zou nog wel graag de mogelijkheid krijgen als dat kan om technische vragen 
schriftelijk te stellen die dan daarvoor kunnen worden beantwoord.

De voorzitter: Ik denk dat dat kan.

De heer Groenewege: Wellicht, we hadden het net ook over andere belanghebbenden 
die vandaag niet aan het woord zijn gekomen, zoals de jachthavenvereniging en de 
Fietsersbond. Wellicht kan de griffie hen vragen om een schriftelijke reactie te geven op 
de plannen met hun visie en dat we die nog kunnen meenemen bij de oordeelsvormende
vergadering.

De voorzitter: Er wordt heel hard genoteerd. Het is geen toezegging, maar we gaan het 
proberen. In ieder geval, er is één concrete politieke vraag. Kunnen we nog een tweede 
politieke vraag dicteren, of houden we het hierbij? Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Wat ons betreft had het niet geagendeerd hoeven te worden, maar 
als het inderdaad zo is dat er volgende week of een ander moment een 
oordeelsvormende commissievergadering hierover is, dan is denk ik een goede politieke 
vraag welk type oeververbinding het beste recht doet aan de wens van de meerderheid 
van de bewoners om zo’n verbinding tot stand te brengen. 

De voorzitter: Dank u wel. Deze toevoeging …

De heer Polak: Mag ik daar in deze ronde op antwoorden?

De voorzitter: Mijnheer Polak, volgende week gaan politici in gesprek. U heeft al de 
nodige inbreng gehad, dank u wel. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, er is eerder ook al gesproken over, en dat staat
ook in het stuk, ik denk dat er ook wel een uitspraak gewenst is vanuit de fracties met 
betrekking tot het nut en de noodzaak van de verbinding, ook in relatie tot onder andere 
de kosten.

De voorzitter: De kosten, inderdaad. Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik heb er vanavond ook al een paar keer naar 
gevraagd en ik denk dat het wel goed is als we volgende week ook met elkaar de vraag 
eens behandelen in hoeverre we nou vinden dat de gemeente, gezien dit in het verleden
toch bij een aantal als verwachting is gewekt – want dat horen we toch wel vanavond – 
nou meespeelt bij nut en noodzaakafweging. Dus niet alleen de ecologische, die snap ik 
heel goed, die vraag. Maar het is ook een dossier met een historie en hoe je dat nou 
weegt.
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De voorzitter: Nou, zeker van belang om dat mee te nemen, dat wordt ook genoteerd.

De heer Groeneweg: Mijnheer Gündogdu, mag ik één ding zeggen wat afwijkt? En ik 
denk zelfs dat de heer Polak en de heer Ravelli dat met mij eens zijn.

De voorzitter: We zijn nu een politieke vraag aan het dichten, mijnheer Groeneweg. 
Mijnheer Polak heeft het woord ook niet gekregen, dus ik zou zeggen: we gaan nu tot 
een afronding komen. In ieder geval, wat ik wil doen: we nemen deze vragen mee voor 
volgende week, u krijgt nog wat gelegenheid om technische vragen te stellen en er zijn 
ook wat vragen gesteld, daarop komen ook antwoorden. Volgende week gaan we in 
gesprek met elkaar en vooral ook met de portefeuillehouder, dat wordt een mooie 
oordeelsvormende sessie. U bent natuurlijk als belanghebbende uitgenodigd om hier op 
de publieke tribune plaats te nemen en het oordeel van de commissie af te wachten.

De heer Polak: Daar hebben we geen spreekrecht?

De voorzitter: U heeft dan geen spreekrecht, nee.

De heer Polak: Oké, dank u.

De voorzitter: In ieder geval bedankt voor uw aanwezigheid en bedankt voor de kijkers 
thuis die hebben meegeluisterd en tot volgende week. Dank u wel.

2. Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe 
Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen van krediet - Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Van der Net
Raadsgriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Dames en heren, welkom bij deze commissie. We gaan vaststellen de 
kaders en het proces met betrekking tot de doorontwikkeling dagrecreatie Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. Iedereen die kijkt of aanwezig is, in ieder geval welkom. Er staat hier 
wethouder Van der Linden, maar die heeft zijn baard afgeschoren, zie ik, dus dat is niet 
helemaal correct. Wethouder De Jonge is hier aanwezig. En ja, ik ga even nu maar eens 
een keer van rechts naar links eventjes iedereen zijn naam laten noemen.

De heer Stam: Marco Stam, Beter Voor Dordt.

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

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA Dordrecht.

De heer Den Hartog: Paul den Hartog, GroenLinks.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie/SGP.
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Mevrouw Lammens-Oostdijk: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Kleinpaste: Gert Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

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

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Suijker: Lianne Suijker, ambtelijke ondersteuning.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

De voorzitter: Mijn naam is John van der Net en ik ben uw voorzitter en ik zie dat de heer 
Gündogdu ook aanwezig is, in ieder geval ook welkom. Wij gaan het op dit moment 
hebben oordeelsvormig over het laatste gedeelte eigenlijk van het plan met betrekking 
tot de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Daar zijn wat politieke vragen over geformuleerd, 
maar wethouder De Jonge heeft gevraagd om eerst eventjes kort tot u te spreken over 
dit onderwerp. Ga uw gang, wethouder.

Mevrouw De Jonge: Dank u wel, voorzitter. Ik heb het speciaal even aangevraagd, omdat
we hier te maken hebben met een dossier wat al een heel lange geschiedenis heeft. Het 
gaat al terug meer dan tien jaar geleden en ook het raadsvoorstel ligt al enige tijd in uw 
raadsdomein. Het dagrecreatieterrein, onderdeel van onze Nieuwe Dordtse Biesbosch, 
initiatief en gezamenlijk programma uiteindelijk met de provincie Zuid-Holland, omdat 
we meer natuur en recreatie wilden. Dit programma loopt op zijn einde en we zijn dan 
ook bezig met de eindverantwoording richting de provincie op te stellen. Dit 
dagrecreatieterrein is dus altijd al onderdeel geweest van dat programma, het is 
aangemerkt als een van de recreatieve knooppunten, naast De Merwelanden en de 
Sterren/Schenkel. Het is ook al enkele keren direct, soms indirect in uw raad geweest en 
als we kijken wat daar de laatste stand van zaken is, dan hebben we te maken dat de 
zwemplas uit de plannen is geschrapt, dat ziet u ook in het voorstel, en doordat het 
programmabudget in het verleden richting uitputting ging, heeft u toen ook ingestemd: 
dan gaan we het casco, zoals dat heette, dus beperkt ontwikkelen. Maar, ligt nog steeds 
de vraag voor, en dat is eigenlijk ook de belangrijkste vraag die vanavond beantwoord 
moet gaan worden is hoe uw raad nu aankijkt tegen het verder ontwikkelen van dit 
dagrecreatieterrein. Dit besluit is ook nodig om überhaupt verder te kunnen met enige 
ontwikkeling. Capaciteit en de middelen moeten we gaan organiseren, maar dat kan 
alleen als u daar toestemming voor geeft. Dus we gaan het vanavond en ook in de raad 
niet hebben over hoe het gebied eruit gaat zien en welke activiteiten daar gaan komen, 
daarvoor kunt u ook lezen in het voorstel: we gaan een participatietraject doen, we 
komen met een voorlopig ontwerp naar uw raad en dat wordt uiteindelijk een definitief 
ontwerp. We vragen u dus wel om nu eigenlijk uw akkoord te gaan geven op het starten 
van een participatietraject en wat we daarin mee willen nemen richting het voorlopig 
ontwerp is dat er wel ruimte wordt gehouden voor een multifunctioneel gebouw. Niet de 
omvang, niet wat erin gaat komen, ook niet waar het is, maar wel dat we duidelijk 
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kunnen maken in dat participatietraject voor iedereen dat we daar wel ruimte voor 
beschikbaar willen hebben. Ook hiervoor geldt weer: de criteria voor dat gebouw en alle 
voorwaarden die daarbij gaan horen, die komen terug op het moment dat we het 
participatietraject hebben gehad en het voorlopig ontwerp aan u zullen presenteren. Dit 
even ter inleiding om ook duidelijk te hebben waar we het wel over moeten gaan hebben
vanavond en waar nog niet. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dat lijkt me in ieder geval duidelijk, wethouder. De politieke vragen die in 
ieder geval geformuleerd zijn voor deze avond is: pas dit voorstel voldoende bij eerder 
meegegeven kaders en de visie van de gemeente voor dit gebied? Wat valt er om als we
niks doen, dus het plan niet uitvoeren, door Gewoon Dordt. En we maken ons voor de 
realisatie van het gebouw, waar de horeca en de nog onbekende nevenfuncties moeten 
komen, afhankelijk van de vraag of zich een ondernemer meldt die dat wil realiseren. De 
SP vraagt: waarom niet zelf een bezoekerscentrum realiseren, of minimaal die 
mogelijkheid onderzoeken? Ik wilde als eerste dan toch degenen die de politieke vragen 
hebben opgesteld, om die het woord te geven. Dan begin ik nou niet eens bij één, maar 
in eerste instantie begin ik dan bij de SP, bij de heer Hartmeijer, om nog eventjes kort 
zijn mening te geven over dit plan.

De heer Hartmeijer: Dank u wel. Ik had eigenlijk een bijdrage voorbereid inhoudelijk, dus 
ik heb niet dan helemaal doorgekregen wat de kaders van deze vergadering waren. Blijft
wel over een aantal vragen. De grond is aangekocht met gelden uit de provincie, 
begreep ik.

De voorzitter: Ja, ik ben heel streng, maar …

De heer Hartmeijer: Nou, mij is even niet duidelijk, ik heb wel de wethouder gehoord, 
maar wat we gaan doen vanavond.

De voorzitter: De wethouder heeft het volgens mij ook net nog uitgelegd ook wat we 
willen gaan doen. We moeten aangeven wat we van het huidige plan vinden, dus een 
multifunctioneel gebouw met een zwemplas en dat eromheen.

De heer Kleinpaste: Maar voorzitter, mag ik dan toch een punt van orde maken?

De voorzitter: Natuurlijk.

De heer Kleinpaste: Want ik ben enigszins verbaasd dat de wethouder daarmee eigenlijk 
bepaalt waar deze vergadering over gaat, want wij gaan over onze eigen 
vergaderdiscipline en over onze eigen onderwerpen. Dus als wij een andere manier van 
bespreken zouden willen hebben, dan is daar alle ruimte voor, want wij gaan daarover.

De voorzitter: Als de meerderheid van de commissie het daarmee eens is, dan klopt dat. 
Alleen, de heer Hartmeijer gaat nu weer vragen stellen aan de wethouder en het is de 
bedoeling dat u aangeeft wat u vindt en niet de bedoeling dat u inderdaad vragen gaat 
stellen weer die u vooraf ook technisch eventueel had kunnen voorleggen aan het 
college. Dit om de vergaderdiscipline inderdaad ook strak te houden. Dus vandaar, 
mijnheer Hartmeijer, dat is ook de opdracht vanuit uw commissie ook om hier een 
oordeel over te gaan geven.
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De heer Hartmeijer: Nou ja, mijn betoog zou zijn geweest dat wij vraagtekens stellen om 
daar horeca te realiseren, omdat we eigenlijk uitgaan van een natuurgebied. Maar goed, 
als er al besloten is dat er een gebouw komt met eventuele invulling, dan moeten wij 
opnieuw gaan beraden wat wij dan daarvan vinden.

De voorzitter: Nou, ik geef u even mee dat Gewoon Dordt heeft de politieke vraag 
gesteld: als we gewoon helemaal niks doen. Dat is dan toch inderdaad misschien een 
beetje een aanvulling van wat u heeft. Misschien is het dan wel handig dat we dan eerst 
eventjes nog naar Gewoon Dordt gaan om dat punt dan af te handelen. Dan wil ik de 
heer Kleinpaste het woord geven.

De heer Kleinpaste: Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat
wij nooit heel erg enthousiast zijn geweest over dit plan. De inleiding van de wethouder 
stelt mij niet gerust, want het plan wordt er niet duidelijker, maar veel vager op, 
namelijk: als we nou eerst maar een klap ergens op geven, dan kunnen we daarna wel 
zien wat het uiteindelijk ooit misschien wel eens zal gaan worden. Ik vind dat een 
bijzonder merkwaardige manier, ik ben er ook geen voorstander van. Ik bedoel, Gewoon 
Dordt had liever ontwikkeld gezien De Viersprong. We kennen allemaal de problemen die
daaromheen zijn gerezen, maar dat zijn problemen die in de samenwerking zitten waar 
je best wel wat mee kunt doen. Ik ben niet zo gecharmeerd van een plan met een open 
eind waar een heleboel participatie nog – ik ben dol op participatie, by the way – waar 
een heleboel participatie voor nodig is om te kijken hoe het plan er uiteindelijk uit gaat 
zien. Ik heb zoiets: beter dan het maar in de ijskast zetten, omdat dit een volkomen 
onduidelijke route is die we dan met elkaar ingaan en je eigenlijk feitelijk nu niet weet 
waar je een klap op geeft en waartoe je besluit.

De voorzitter: Nou ja, dat is duidelijk, dat is ook een mening. Dus dat is in ieder geval ook
richting de heer Hartmeijer. Maar ja, dit is natuurlijk een dossier al met een aardige 
baard en ja, om het nu weer in de koelkast te gaan zetten, dat was in ieder geval niet de 
opdracht vanuit uw commissie om dit als oordeelsvormig hier neer te leggen dus.

De heer Kleinpaste: Ons oordeel is gewoon: laten we het gewoon niet doen.

De voorzitter: Ja, nou, dat is duidelijk. Dan kijk ik natuurlijk naar de derde partij die in 
ieder geval een politieke vraag heeft geformuleerd en dat is dan de VVD. Past dit 
voorstel voldoende bij de eerder meegegeven kaders en de visie van de gemeente voor 
dit gebied? Mevrouw Lammens.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Voorzitter, de Dordtse VVD vindt het een goed idee om het 
gebied te ontwikkelen voor dagrecreatie, zodat het meer aansluit op de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch. In de afgelopen coronajaren hebben veel mensen deze geweldige achtertuin 
…

De voorzitter: Even de microfoon iets meer voor de mond, want anders wordt het niet 
goed opgenomen, maar dat geeft niet.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Sorry. Als je gefietst hebt of gewandeld, is het fijn dat je 
daarna wat kan eten of drinken en ook voor educatie en spel is dit een geschikt gebied. 
Het is niet de bedoeling om hier een festivalterrein van te maken, maar juist de mensen 
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die het groen waarderen een prettige en ontspannen achtertuin van de stad te geven. 
Onze stad is als een huis met vele kamers, van het Scheffersplein tot het stilste plekje in 
de Biesbosch waar zelfs een fluisterende vogelaar al te veel is. In dat huis van Dordrecht 
is ook behoefte aan een kamer als het dagrecreatieterrein. Geen meditatieruimte waar je
hooguit mag fluisteren, geen repetitieruimte van een hardrockband waar je elkaar niet 
kan verstaan, maar een gezellige, vrolijke achtertuin. Een plek waar gelachen wordt, 
waar je lekker wat kan eten en drinken, waar je kinderen gezellig kunnen ravotten en 
aan het spelen zijn en die perfect aansluit bij een mooie wandeltocht door de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. De Dordtse VVD is daarom positief over de plannen van het 
dagrecreatieterrein. Wat ons betreft is het een aanvulling voor een groeiende stad.

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: Even kijken waar … Ah, de heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ik wil daar wel graag een vraag over stellen, als dat mag.

De voorzitter: Ja, daar zijn we hier ook voor.

De heer Kleinpaste: Want dit is natuurlijk al in zekere zin een tamelijk uitgehold plan. Er 
komt geen zwemplas, op bescheiden schaal kun je daar wat recreëren. Dat kun je in de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch op andere plekken ook al, dus de toegevoegde waarde lijkt 
mij dan gering. Wat maakt u zo enthousiast over een plek waarvan het nog volkomen 
ongewis is wat we er straks kunnen doen?

De voorzitter: Mevrouw Lammens.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Ik woon zelf vlakbij de Dordtse Biesbosch en vooral in 
coronatijd heb ik heel veel door de Dordtse Biesbosch heen gelopen, het nieuwe 
gedeelte. Als je daar aan het wandelen bent, dan heb je af en toe best wel trek in een 
kopje koffie of een kopje thee en dat is gewoon niet mogelijk in dat gebied. Of je moet 
helemaal lopen naar de Kop van ’t Land.

De heer Kleinpaste: Of De Viersprong.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Of naar De Viersprong, die heel vaak niet open is. Dus van 
het recreatieterrein, als je daar dan loopt naar De Viersprong, dat is een behoorlijke 
wandeling om dat even te doen. Als je alleen in de Dordtse Biesbosch loopt, als je daar 
dan ook wat kan drinken, dat zou prettig zijn. Verder vragen?

De voorzitter: Wie nog meer op dit onderwerp? De heer Groenewege, ja.

De heer Groenewege: Ik heb geen interruptie, hoor.

De voorzitter: Nee, nee, nee, daar ging ik ook niet van uit, maar ik vroeg me af of 
iemand nog een oordeel had over dit …

De heer Groenewege: Ik heb zeker een oordeel. 

De voorzitter: Nou, mooi.
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De heer Groenewege: Ons oordeel als Partij voor de Dieren over het idee achter het 
dagrecreatieterrein is positief. Dat je een recreatieterrein inricht wat ervoor zorgt dat 
minder recreanten in de echte beschermde Dordtse natuur terechtkomen, waardoor je 
die ontlast, dat vinden wij een goed idee. Maar bij dit terrein is niet echt duidelijk of het 
echt ook die functie gaat hebben. Dat is niet onderzocht, zo bleek uit de beeldvormende 
sessie – voor de zomer was die volgens mij – en het is ook niet teruggekomen, dit aspect,
in de extra technische beantwoording vanuit het college. Dat voor ons is al voldoende 
reden om te zeggen: waar stemmen we nu eigenlijk voor? We stemmen eigenlijk voor 
meer recreatie in het groen en het is niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk de natuur 
helpt. Dan een tweede aspect waarbij ik me wil aansluiten bij Gewoon Dordt, de horeca. 
De hele Dordtse natuur vol sprenkelen met horecaetablissementen, daar is de Partij voor
de Dieren niet voor. We zijn het ook eens met het punt van Gewoon Dordt, wat zij ook al 
in de beeldvormende sessie hebben geopperd, dat de horecagelegenheid bij De 
Viersprong gewoon super niet-optimaal benut wordt op dit moment. Daar is al een 
parkeergelegenheid, die hoef je niet opnieuw aan te leggen. Dus die twee aspecten 
maken het voor de Partij voor de Dieren op dit moment zo dat wij niet voor dit voorstel 
zouden zijn.

De voorzitter: Duidelijk. Wie nog meer? De heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Het uitgangspunt even vooraf: we willen een 
breed draagvlak bij omwonenden, dat is behoorlijk gepeild, en bij de inwoners van 
Dordrecht, daar weten we eigenlijk nog niks van. Vervolgens hebben we ook gesteld in 
het verleden: recreatief gaat boven educatief op dat plekje. En ik heb ook gelezen: we 
moeten zorgen voor een divers recreatief aanbod, dus het moet iets anders gaan 
worden. Nou, er is nu nog heel veel onzeker. Er is veel gesproken met de omwonenden, 
we weten in ieder geval: er komt geen intensieve en uitbundige vormen van recreatie. 
Zwemplas komt er niet, dus de illustraties die nog steeds in die verbeelding staan, die 
doen niet echt meer recht aan wat er gaat komen, volgens mij. Tegelijkertijd gaan we 
wel vragen om een wijziging van het bestemmingsplan om ruimte te bieden aan horeca 
en meer geïnteresseerden te gaan verleiden tot investeren. Wij vragen ons nog steeds af
of die uitbreiding noodzakelijk is. In de ambtelijke toelichting wordt gepoogd te 
motiveren waarom die horeca en die uitbreiding zo belangrijk zijn. De zwemplas is al 
geschrapt, als je nu ook de horeca schrapt, is het de vraag of een recreatieterrein nog 
wel zinvol is. Ik dacht, je kan het ook omdraaien. Als die zwemplas geschrapt is, kun je je
afvragen of er nog behoefte aan horeca is. En omdat het gebied bedoeld is voor alle 
inwoners van Dordrecht, zijn wij eigenlijk heel benieuwd: wat willen zij? Dat 
participatietraject moet nog gestart worden en het lijkt ons voorbarig om nu al 
wijzigingen door te voeren in het bestemmingsplan, terwijl we eigenlijk nog niet weten 
wat wij en zij, de inwoners van Dordrecht, precies met het gebied willen. Natuurlijk zijn 
er kaders, maar daarbinnen is nog steeds veel mogelijk. Is het daarom niet wijs om eerst
in gesprek te gaan met de inwoners, daarna nog eens goed naar de plannen te kijken? 
Let op: wij zijn niet per definitie tegen een multifunctioneel gebouw op deze locatie, 
maar wij zouden graag eerst bevestigd willen zien of die behoefte breed leeft onder de 
inwoners van Dordrecht. En een bezoekerscentrum waar de SP het over heeft, dat lijkt 
ons eigenlijk meer van hetzelfde en dus geen goed plan. Tot zover, voorzitter.
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De voorzitter: Duidelijk. In ieder geval, als ik het even samenvat, u stelt: laten we eerst 
een participatietraject ingaan. Maar dan is natuurlijk wel de vraag: dat participatietraject,
op basis van het huidige plan van dagrecreatie en natuurlijk ook nog een plas.

De heer Struijk: Ja, maar wat het nou precies gaat worden, dat is mij in ieder geval nog 
niet duidelijk, laat staan de inwoners. Ik heb het hele plan, ik heb daar een verbeelding 
bij, maar ik weet eigenlijk heel zeker dat die verbeelding totaal niet klopt. Dat kun je ook 
zo niet aan de inwoners presenteren, hè, beachvolleyballen zie ik allemaal en bootjes 
varen door een plas waar je volgens mij maar maximaal tot je knieën in kan. Dus ik denk 
dat de bewoners het nog niet duidelijk is, dat dat duidelijk gemaakt moet worden, dat 
hun mening gevraagd moet worden: hoe moet dat recreatieterrein er nu precies uitzien, 
en wat willen jullie daar? Er zou heel goed uit kunnen komen: wij willen daar een heel 
grote horecagelegenheid. Prima, maar dat wil ik eerst weten, want misschien willen ze 
wel, net als ik persoonlijk, een gebied waar je lekker doorheen kan wandelen, rustig. Het 
zou zomaar kunnen.

De voorzitter: Ja, nee, dat is natuurlijk … Ik bedoel, crystal clear wou ik zeggen. Ik wou 
zeggen Paul, maar je hebt je bordje vergeten, dus ik ben je achternaam weer kwijt. 

De heer Den Hartog: Den Hartog.

De voorzitter: Den Hartog, neem me niet kwalijk. De heer Den Hartog voor GroenLinks, 
zonder bordje.

De heer Den Hartog: Excuses, hij staat nog op de tweede rij, ik was hem vergeten. 
Voorzitter, bedankt. Er is al geconstateerd dat er een recreatiedruk in Dordrecht, dat die 
groot is, dus er is behoefte aan met name rustige recreatie. In principe staan wij positief 
tegenover het raadsvoorstel. Er zijn wel een paar … Dank u. Er zijn wel een paar 
onduidelijkheden en dat is allereerst, wat ons betreft moet het gaan om een aanvulling. 
Er is al iets als de Merwelanden, dat wordt omschreven als intensieve dagrecreatie. Er is 
al iets als De Elzen en De Viersprong, dat wordt omschreven als actieve recreatie en de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch zou rustige dagrecreatie moeten zijn. Dat betekent dat het 
plan wat mij betreft daarin moet passen. Dan zijn er twee dingen die mij opvallen. Dat is 
natuurlijk dat gebouw waarvan we, de invulling ervan, daar gaan we het niet over 
hebben, maar het lijkt me wel dat hoe groot dat gebouw is, dat dat invloed heeft op hoe 
druk het gaat worden. Ik denk niet dat we een tweede Merwelanden moeten of willen, 
want dat is intensieve dagrecreatie. Dus de grootte lijkt mij er wel toe doen. Het tweede 
punt is, er wordt gesproken van het parkeerterrein 50 naar 125 uit te breiden, mogelijk 
naar 300.

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ik heb toch behoefte aan een interruptie, want ik ben wel benieuwd 
wat GroenLinks dan precies zou willen. Want we hebben het over een gebouw waarvan 
de bestemming nog onduidelijk is, waarvan de grootte nog onduidelijk is. Wat is dan 
specifiek de wens van GroenLinks waarop ze baseren dat ze dat plan wel zouden willen 
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omarmen, en hoe groot moet volgens jullie dan het gebouw zijn, zeker ook de 
parkeerruimte eromheen? Dus wat zou je daar dan zelf willen projecteren?

De voorzitter: De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Voorzitter, dank u wel. Ik dacht dat ik dat in mijn inleiding gezegd 
had, er is een recreatiedruk, dus er is een behoefte. De heer Struijk zei net al iets over 
de bewoners bevragen. Dat is gedeeltelijk natuurlijk al gedaan, want dit plan is gemaakt 
mede in samenspraak met de omwonenden. Er is dus behoefte aan die rustige 
dagrecreatie en dat is wat GroenLinks wil, vandaar dat ik twee bedenkingen heb 
waarvan ik net naar de tweede toe wilde gaan. 

De heer Kleinpaste: Als ik er nog één vraag over mag stellen dan, want er is …

De voorzitter: De heer Kleinpaste vraagt het woord.

De heer Kleinpaste: Via de voorzitter.

De voorzitter: U heeft het woord.

De heer Kleinpaste: Dank u wel. Goed, mijnheer Van der Net. U zegt: die behoefte is al 
gepeild. Nee, er is aan omwonende belanghebbenden gevraagd hoe zij ertegenover 
staan. Dan kun je wel uitkomen op rustige recreatie, ik heb daar wel een beeld bij. Als je,
zoals de heer Struijk zegt, de Dordtse bevolking gaat bevragen, zou daar een hele 
andere vorm van recreatie uit kunnen komen. Dus ik weet niet of de stelling dat die 
behoefte is zoals u hem schetst een reële stelling is.

De voorzitter: De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk zo dat andere vormen van 
dagrecreatie zijn al aanwezig, dus als er behoefte is aan intensieve dagrecreatie, dan 
hebben we dus al de Merwelanden. Daar hoeft dit niet voor te worden ontwikkeld. Als het
gaat om actieve recreatie, dan hebben we dus al De Viersprong en De Elzen, daar hoeft 
dit gebied niet voor ontwikkeld te worden. Dus is het logisch dat het aanvullend moet 
zijn met een andere invulling en dan kom je dus uit op die rustige dagrecreatie. Zal ik 
doorgaan naar mijn tweede punt?

De voorzitter: Dat lijkt me verstandig, ja.

De heer Den Hartog: Dank u.

De heer Groenewege: Voorzitter?

De voorzitter: O, de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Begrijp ik de heer Hartog goed dat hij nu beweert dat we nergens 
anders in Dordrecht rustige dagrecreatiekansen hebben en dat we daarom dit terrein 
moeten ontwikkelen?

De voorzitter: De heer Den Hartog.
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De heer Den Hartog: Nou, het gaat natuurlijk niet om niet, het gaat erom dat er een 
behoefte is aan meer. Voor andere soorten recreatie zijn er al plaatsen en voor dit is een 
behoefte. Dat horen wij ook van mensen die we spreken. Hoe groot dat is, nou, dat moet 
dan onderzocht worden. Daar sta ik ook achter, hoor, maar wij denken wel degelijk dat 
die behoefte er is.

De heer Groenewege: Voorzitter, een vraag aan GroenLinks. Moet die behoefte niet 
onderzocht worden voor we instemmen met dit voorstel, in plaats van daarna? Dat is 
toch een veel logischere volgorde?

De heer Den Hartog: Dat is natuurlijk een logische volgorde, maar aangezien het 
onderzoek naar behoefte, omwonenden is vrij ruim, die hebben daar ook mee te maken. 
Er is natuurlijk wel degelijk het nodige aan onderzoek gedaan, dus ik denk wel degelijk 
dat je daar plannen op kan maken.

De voorzitter: Uw tweede punt nog steeds, dacht ik.

De heer Den Hartog: Het tweede punt, ik was er net aan begonnen, het parkeerterrein 
van 50 uitbreiden naar 125, en er wordt ook nog gezegd mogelijk later naar 300. Dat lijkt
me erg groot, zeker als je het weer vergelijkt met de Merwelanden, daar begint het dan 
op te lijken. Wat ik vooral ook zie is als het gaat om een rustige dagrecreatie met verloop
naar natuur, dat staat er dan ook nog bij, dan zou je veel eerder denken aan meer 
fietsstalvoorzieningen en daar wordt niet over gerept. Dus ik zou vooral daar de focus op
willen zien. Dat kan dan ook nog samengaan met allerlei invullingen als overdekt, 
zonnepaneel erop, desnoods oplaadpunten voor elektrische fietsen en dergelijke in het 
kader van de transitie die we doen. Als allerlaatste heel klein puntje wil ik nog noemen, 
de mindervaliden worden alleen genoemd bij het natuurpad waar ze geen toegang toe 
hebben. Ik zou heel graag wel iets willen horen expliciet over dat dan in ieder geval de 
rest van het gebied toegankelijk is voor die mindervaliden. Dank u.

De voorzitter: Duidelijk. Wie kan ik het woord geven? De heer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Het CDA Dordrecht begrijpt heel goed dat we weer
spreken over het dagrecreatieterrein, omdat er nu eenmaal verplichtingen liggen vanuit 
de samenwerkingsovereenkomst, dus niets doen is geen optie. Als ik de beeldvormende 
sessie goed op me heb laten inwerken, zien wij dat het pijnpunt vooral zit in het aantal 
vierkante meters voor de horeca en de zwemrecreatie. Wat dat betreft, het aantal 
vierkante meters van de horeca vindt het CDA Dordrecht het van belang dat de horeca 
kleinschalig is en passend binnen het gebied. Er is vooralsnog geen reden om dit uit te 
breiden naar meer vierkante meters en wat ons betreft is het van belang dat er 
begonnen wordt met de aanleg van het dagrecreatieterrein en als een grotere ruimte 
onontkoombaar is kan dit na participatie met bewoners alsnog in gang worden gezet. We
begrepen ook dat met betrekking tot de horeca er onvoldoende is geparticipeerd met 
bewoners, maar we begrijpen ook dat er wel een participatietraject op gang wordt gezet.
Wat ons bevreemdt is de stelling in het memo van de ambtelijke toelichting, daar staat 
dat de zin van een dagrecreatieterrein wordt betwijfeld als het multifunctionele gebouw 
wordt geschrapt. Wij zijn wel benieuwd waar dat vandaan komt. Impliciet betekent dit 
dat het succes van het dagrecreatieterrein wordt opgehangen aan horeca of een 
multifunctioneel gebouw, in plaats van andersom. Dan ten aanzien van de …
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De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, als het lampje blijft branden, dan weet ik wie er gesproken heeft, 
mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Sorry, ik doe hem altijd eventjes uit.

De voorzitter: Ja, dat geeft niks.

De heer Kleinpaste: Ik doe hem altijd even uit totdat ik het woord krijg, excuus.

De voorzitter: Dan denk ik: waar komt die stem vandaan? De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Niets doen is geen optie, zei de heer Klerk al. Wat mij betreft is iets, 
als we het niet gedefinieerd doen, ook niet echt een optie. Hij legt al een pijnpunt bloot 
als het gaat om dat gebouw. Is de heer Klerk niet bang dat het gebouw als zodanig 
gewoon de enige trekpleister wordt?

De heer Klerk: Nee, ik denk juist dat we daarom moeten beginnen met het aanleggen 
van het dagrecreatieterrein en dat het gebouw dienend moet zijn aan de omgeving 
waarin het komt te staan, dus niet bij voorbaat daar een bestemming aan geven.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: De heer Klerk begon zijn betoog met: niets doen is geen optie. Hij 
presenteert het gebouw dat gerealiseerd wordt alsof het er sowieso komt, maar volgens 
mij is dat niet zo. Als wij niets doen, als wij dit raadsvoorstel wegstemmen, dan wordt er 
een casco gerealiseerd, staat er in die memo, van vijftig parkeerplaatsen, een fietspad 
en een waterbergingsopgave, maar geen gebouw. Dus waarom presenteert de heer 
Klerk het gebouw als een staand feit?

De heer Klerk: Ik ga daarmee in op het punt uit het raadsvoorstel dat er gevraagd wordt 
om een bestemmingsplanwijziging en in mijn conclusie kom ik daarop uit dat wij daar 
niet mee instemmen, omdat wij niet vinden dat het gebouw leidend moet zijn in het 
gebied. Dus eerst aanleggen. De kaders kunnen wat ons betreft vastgesteld worden: het 
gaat over dat dagrecreatieterrein, het moet dienend zijn daaraan en het moet niet 
andersom zijn. Blijkbaar is het gebouw wel een doorslaggevend iets als er nu al 
gesproken wordt over uitbreiding van het aantal vierkante meters, zonder dat er 
überhaupt nog iets is.

De voorzitter: Interruptie door mevrouw Lammens.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Voorzitter, ik wou even een aanvulling geven. Het gebied 
van de Dordtse Biesbosch is nu anderhalf jaar in gebruik en er zijn 81.000 bezoekers 
geweest. Dus dat er behoefte is aan iets van een mogelijkheid om iets te drinken of te 
eten is denk ik wel aanwezig bij 81.000 mensen die daar naartoe komen. Het gebouw is 
niet, wat er wordt gezegd, het gebouw om daar naartoe te gaan is niet zo. Je gaat naar 
de Dordtse Biesbosch toe en als je daar naartoe hebt gelopen is het erg fijn als je nog 
even wat kan drinken. Dus het is niet … Ik denk dat jullie allemaal er eens een keer 
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moeten gaan lopen, dat je daar weet hoe het is, want het is gewoon een schitterend 
gebied en het is gewoon heel prettig als je daar loopt.

De voorzitter: Was het de termijn van de heer Klerk, nou begint iedereen. Heel kort, de 
heer Struijk, als reactie.

De heer Struijk: Voorzitter, ik weet niet hoe vaak ze bij die 81.000 mij mee hebben 
geteld, dat zou zomaar honderd of tweehonderd keer kunnen zijn, want ik kom er vrijwel 
dagelijks. Ik moet eerlijk zeggen, ik waardeer de inbreng van mijn buurvrouw, maar ik 
heb daar nooit de behoefte om wat koffie te gaan drinken, want ik loop vervolgens 
gewoon weer naar huis. Daar is het ook lekker, en gratis.

De voorzitter: Ja, dat is een persoonlijk argument, mijnheer Struijk. Maar we waren bij de 
heer Klerk nog steeds.

De heer Klerk: Dank u wel. Nee, goed, even voor de duidelijkheid. Wij zijn wel degelijk 
voor kleinschalige horeca daar, maar goed, dus wel met de kaders die ik heb gemaakt. 
Dan was ik bij het tweede en het laatste punt, dat was die zwemrecreatie. Er wordt nu 
ook dat de zwemplas is afgeschaft, laat ik het maar even zo zeggen.

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Nu wil ik toch wel heel expliciet duidelijk hebben, want ik hoor het 
CDA zeggen dat ze gaan concluderen dat ze die bestemmingsplanwijziging niet zullen 
gaan steunen. Maar als je er iets met horeca zou willen gaan doen, heb je een 
bestemmingsplanwijziging nodig, volgens mij.

De heer Klerk: Volgens mij niet, want eerder is vastgesteld dat er uit wordt gegaan van 
horeca met een oppervlakte van 500 vierkante meter inclusief terras. Dat is het voorstel 
wat voorligt.

De heer Kleinpaste: Oké, prima, helder. Dan ben ik daar even abuis.

De voorzitter: Dat kan. De heer Klerk nog.

De heer Klerk: Het tweede punt, dat ging nog even over de speelvijver. Daar wilde ik nog
aanvullen dat het wat ons betreft een goed idee is om daarbij de genoemde 
krekenstructuur aan te sluiten om … Dan moet ik even kijken waar ik gebleven ben. Om 
de doorstroming en de waterkwaliteit ook te kunnen waarborgen. Een speelvijver die de 
hele zomer gesloten is in verband met blauwalg, dat willen we ook niet. Concluderend is 
het CDA Dordrecht van mening dat het goed is om de kaders vast te stellen, maar het 
voorstel van de bestemmingsplanwijziging voor het multifunctionele gebouw, daar 
kunnen wij niet mee akkoord gaan. Dat staat ook haaks op eerdere toezeggingen en dat 
er impliciet werd gesproken over kleinschalige horeca. Daar wilde ik het voor nu even bij 
laten.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Stam, neem ik aan.
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De heer Stam: Voorzitter, het is wel even lastig, hè, omdat ik ook in een vorig leven 
hierbij betrokken ben geweest. Maar dan kan ik twee dingen doen: dan kan ik mijn 
buurman souffleren, of ik kan zelf het woord doen. Als u daar mij permissie toe geeft, ga 
ik het toch liever zelf doen.

De voorzitter: U bent raadslid, dus wat dat betreft kunt u uw eigen afwegingen maken, 
mijnheer Stam.

De heer Stam: Prima. Ik snap de vraag van de wethouder heel goed. Ik bedoel, tien jaar 
loopt dit plan al. De gemeenteraad heeft in de vorige periode alles on hold gezet om te 
gaan onderzoeken wat de mogelijkheden waren bij De Viersprong. Nou, daar was de 
conclusie dat zwemmen daar niet mogelijk was. En nogmaals, de vraag van de 
wethouder is: geef mij nou alstublieft kaders mee waarmee ik dat gesprek aan kan gaan 
in de stad. Als je kijkt naar het participatietraject wat is doorlopen met de bewoners, 
daar hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd om in ieder geval dat 
participatietraject goed te doorlopen. Dat is gewoon perfect gegaan, dat heeft geleid tot 
een krekenstructuur, wat andere oordelen. Dus ik sluit me ook grotendeels aan bij de 
woordvoering van de VVD dat het gewoon een heel mooi gebied is wat je moet 
ontwikkelen. Eén ding vind ik wel heel bijzonder jammer, dat u zei dat er geen 
hardrockband mag oefenen. Maar goed, dat is een persoonlijk dingetje. Maar als ik 
gewoon kijk wat je dan een college meegeeft, je moet wel iets hebben als college 
waarmee je het gesprek aangaat met de stad. Dus die kaders die hier dan nu voorliggen 
over een krekenstructuur, over een waterplas, over wellicht horeca, dat zou je wel mee 
moeten geven als vraag aan de inwoners. Want op het moment dat wij als 
gemeenteraad zeggen: we hebben nog even geen kaders. Waar gaan we dan het 
gesprek over aan? We willen het over alles hebben: gratis koffie – trouwens, bij mij kost 
de koffie thuis ook geld, dus …

De voorzitter: De heer Struijk slaat aan bij de koffie.

De heer Struijk: Voorzitter, dank u wel. Bij mij kost het ook een heel klein beetje geld, 
hoor, maar dan wordt het wel met liefde gezet. Ik ben het wel met u eens over die 
horeca. We hebben niks tegen horeca, dat mag je ook meegeven aan de burgers die in 
de stad wonen als je ze gaat ondervragen. Maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd 
dat het bestemmingsplan, wat ruimte biedt voor 500 vierkante meter, uitgebreid moet 
worden naar 900. Ik laat me heel graag overtuigen, voor mijn part naar 9000, maar ik 
ben nog niet overtuigd. Als iemand mij kan vertellen dat dat nodig is, heb je mijn stem, 
maar eerder niet.

De voorzitter: De heer Stam.

De heer Stam: Ik ga u ook niet overtuigen, want dat bestemmingsplan hoef je niet 
maximaal in te vullen. En zoals met de bewoners is gesproken, is gezegd: laten we nou 
eerst die recreatie ontwikkelen en laten we dan kijken wat voor bezoekers daar komen 
en daar kan je altijd een multifunctioneel gebouw op afstemmen. Stel dat we nou echt 
die honderdduizend bezoekers krijgen, dan zou je kunnen kiezen voor een minimale 
invulling, voor een gemiddelde invulling van die horeca. Maar ik denk wel dat je het 
college en de wethouder wel mee moet geven dat ze wel kan nadenken: hoe ga je dat 
doen? Wat ik merk, ook de vorige periodes, dat we alles dichtgooien zodat je eigenlijk 
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het goede gesprek niet kan voeren met je omgeving. Dus met de bewoners zijn goede 
afspraken gemaakt: ga je natuur invullen en je recreatie, ga kijken hoe dat ontwikkelt, ga
dan kijken wat voor multifunctioneel gebouw daarbij past – komen er veel scholen, wil je 
daar educatie gaan doen, wil je daar voorlichting gaan doen, een stukje horeca? Er zijn 
altijd mensen die niet thuis koffiedrinken en daar toch wel met hun fiets naartoe komen, 
want we willen ook als stad groeien, we willen doorgroeien naar maximaal 140.000 
inwoners, dus dan gaat niet echt elke Dordtenaar naar een dagrecreatieterrein, maar dat
zullen waarschijnlijk ook mensen van buiten de stad zijn, die moet je dan wel een plekje 
bieden om te parkeren. Of u moet zeggen: we hebben driehonderd plekken op de 
Bieshof, dan zetten ze daar de auto neer en dan fiets je naar de Nieuwe Biesbosch toe. Ik
ben van mening, we hebben goed geluisterd naar de gemeenteraad, die heeft gezegd: 
ga in gesprek met de omwonenden, ga dat plan aanpassen. Dat is helemaal gebeurd en 
nu vraagt de wethouder nogmaals terecht: geef mij heldere kaders. Dus die kaders 
moeten wij gewoon nu meegeven en over de invulling wat ik hier nu links en rechts hoor,
dat is helemaal de vraag niet. De vraag is: waar mag ik nu over gaan praten als college 
met de inwoners? Nou, dat is volgens mij heel duidelijk.

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Een laatste vraag. Nee, die invulling, prima, ga ik 
helemaal in mee, vul maar in. Maar mijn vraag is, en dat blijft nog steeds en ik heb het 
antwoord niet gehad: waarom moet nu het bestemmingsplan gewijzigd worden om 900 
vierkante meter mogelijk te maken, want dat kan toch ook over drie jaar als dan blijkt 
dat daar behoefte aan is? En een tweede punt, u had het over die scholen enzovoort, 
enzovoort. Er is duidelijk gesteld: recreatie voor educatie. Dus ik weet niet of je daar met
schoolklassen heen moet gaan.

De heer Stam: Ze gaan eerst recreëren en dan gaan ze educatieve dingen doen. Dus dan
kan ik hem heel makkelijk pareren. Maar nee, ik snap uw vraag wel over dat 
bestemmingsplan, maar aan de andere kant denk ik bij mezelf: wat is er nou zo super 
bezwaarlijk, heeft u dan zo weinig vertrouwen in uw eigen college, dat u een 
bestemmingsplan laat vaststellen en dat u bang bent dat ze overmorgen al gaan 
bouwen? Ik heb die vrees niet. Ik heb alleen zoiets: geef ze die kaders mee, laat ze 
daarover spreken en dan komen we toch weer terug over die invulling. Dan moet je nu 
eerst over twee jaar een bestemmingsplan en dan krijgen we weer een uitvoeringsplan 
en dan gaan we weer zeuren over bouwen. Dan gaan bewoners klagen bij de Raad van 
State: dit willen we niet. Dus als je nu gewoon zegt: joh, doe dat bestemmingsplan, maar
kom vooral terug met je invulling. Ik snap het bezwaar daar niet tegen. Tegelijkertijd zeg 
ik ook: als je over twee jaar terugkomt en we zeuren er niet over, mag het van mij ook.

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Voorzitter, in ieder geval vind ik het wel heel mooi om te horen dat 
mijnheer Stam zoveel vertrouwen heeft, en Beter Voor Dordt dus neem ik aan, in het 
college. Ik heb ook vertrouwen in het college, hoor, daar gaat het helemaal niet om. 
Maar ik wil graag overtuigd worden en ik denk dat de wethouder straks dat misschien 
ook best wel gaat doen, want als u het al bijna kan, dan moet het haar ook lukken. Dank 
u wel, voorzitter.
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De voorzitter: Duidelijk. Wie wil er nog, voordat ik de heer In ’t Veld …

De heer In ’t Veld: Waar wij ons zorgen over maken met betrekking tot de kaders is ook 
dat multifunctionele gebouw waarin ook in de ambtelijke memo wordt gesteld dat het 
inkaderen van de openingstijden is niet gewenst, omdat de inschatting is dat dan geen 
valide businesscase gemaakt kan worden. In het kader staat nu van tien tot tien, ’s 
ochtends, ‘s avonds. Ik denk, als ze dat inderdaad van tien tot tien laat staan – en wat 
mij betreft terecht – dat je op voorhand bijna zeker bent dat je daar nooit een 
horecagelegenheid in krijgt, omdat het gewoon niet rendabel te maken is. Dus wat dat 
betreft vinden wij ook: kleinschalige recreatie, rustige dagrecreatie, prima, maar wees 
voorzichtig met dat je de kaders openzet voor een multifunctioneel gebouw. Nog even 
los van de afmetingen, maar ook: wat denken we daar te gaan bereiken? Ik bedoel, op 
een gegeven moment kan je tot de conclusie komen: dat gaat niet lukken. En wat dan?

De voorzitter: Duidelijk. Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wij willen heel graag op het dagrecreatieterrein 
inzetten. Het basisidee van het dagrecreatieterrein is wat wij begrepen om Dordtenaren 
de ruimte te bieden voor diverse recreatieve mogelijkheden. Van dit begin lijkt steeds 
minder over te blijven en wij vinden het belangrijk dat mensen met een niet zo groot 
budget gebruik kunnen maken van die plek en daarom vinden we het dus ook enorm 
jammer dat de zwemplas er niet komt. Van het multifunctionele gebouw, dat vinden we 
vrij abstract klinken en we vragen ons af of horeca niet net zoveel overlast gaat geven 
als de zwemplas. Maar om het idee te laten bloeien vinden we dat we het inderdaad ook 
de Dordtenaren zelf moeten vragen over wat zij belangrijk vinden dat daar dan komt.

De voorzitter: Duidelijk. Ik kijk even rond nog. De heer Gündogdu.

De heer Gündogdu: Voorzitter, even wat kleine aanvullingen. Er is al diverse keren 
aangehaald over de nut en de noodzaak van een dagrecreatieterrein. Eerder hebben wij 
vanuit onze hoedanigheid al aangegeven dat we zeker zo’n ruimte qua enerzijds 
behoefte, anderzijds als een mooie ontwikkeling op ons eiland vinden. Ten tweede, de 
discussie ging altijd over de grootte van dat gebouw. Wat moet leidend zijn: is het 
recreëren leidend, of een gebouw leidend? Nou, ik heb het idee dat in dit plan nu vooral 
ook dat in tred met elkaar loopt, terwijl volgens mij de commissie altijd heeft gezegd: het
recreëren, dat moet leidend zijn en er moet gezocht worden naar een exploitant die met 
een concreet plan komt, waarbij we ons vervolgens kunnen afwegen: is dat haalbaar qua
afmetingen en dergelijke? Dat zie ik helaas nog niet terugkomen. Dat traject loopt nog, 
of nog niet, ik weet het niet. Wat mij ook overigens opvalt, we zijn van plan om een 
recreatieterrein te ontwikkelen waarbij we dus juist misschien degene die het hardst 
nodig heeft, de mindervalide, een beetje vergeten, want de toegankelijkheid is niet 
gegarandeerd. Ik zou dat toch wel als heel bezwaarlijk vinden, want recreëren vinden we
allemaal belangrijk, maar ook juist die doelgroep die het misschien het vaakst doet. Dus 
daar zou ik echt wel ook een reactie van het college willen op basis van de huidige 
plannen. Tot zover.

De voorzitter: Dat was hem. 

De heer Stam: Voorzitter?
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De voorzitter: Ja, de heer Stam nog.

De heer Stam: Toch nog één vraagje aan mijnheer Gündogdu. Bent u er dan met mij 
eens, de stelling die ik net innam, dat we dan eerst de recreatie zich moeten laten 
ontwikkelen en op basis van die ervaringen moeten gaan kijken welke horeca het beste 
daarbij past?

De heer Gündogdu: Volgens mij, tot voor kort zaten we natuurlijk in dezelfde partij, 
mijnheer Stam – dat is geen publiek geheim – maar dat was de lijn die wij altijd hebben 
ingenomen, dat het recreëren, dat is een behoefte, dat is qua ambitie van deze raad en 
deze stad een logisch gevolg als je wil groeien als stad. Dus je hebt een recreatieterrein 
nodig, maar belangrijk daarbij is: de horeca is niet leidend, die moet volgordelijk 
aansluiten op de behoefte die er is. En 500 vierkante meter – persoonlijke mening – vind 
ik wel heel erg groot voor een horeca recreatieterrein, voor die locatie.

De voorzitter: Ik kijk volgens mij nu naar de wethouder, die misschien nog wat meer 
verheldering kan brengen in wat er allemaal misschien moet gaan gebeuren nog.

Mevrouw De Jonge: Dank u, voorzitter. Dat ga ik zeker proberen, want voor mij is het de 
derde keer dat we hierover spreken en ik merk dat nog steeds niet alles duidelijk is zoals
het in het voorstel staat en zoals het ook in de visie is weggeschreven, dus ik ga echt 
een poging doen. Dat begint allereerst al met de status van de visie. Dit is geen ontwerp,
dit is een impressie van een bureau die heeft gezegd: als ik naar een dagrecreatieterrein
kijk als wat u heeft gevraagd, dan zien wij deze mogelijkheden, zien wij deze kansen, ook
wel uitdagingen. Ze hebben ook in de brede context van de hele Nieuwe Dordtse 
Biesbosch gekeken, inclusief de verwachtingen die er richting de provincie liggen. Dus 
inderdaad, zoals ook werd aangegeven, dit is een startpunt om gesprekken aan te 
kunnen gaan met de stad: hoe willen jullie nou dat dat gebied ingericht gaat worden, 
welke eisen en wensen komen daaruit voort? Zodat we naar dat ontwerp toe kunnen 
gaan werken, dan pas komen we in iets wat besloten wordt door uw raad en of dat 
inderdaad het plan is waar we mee gaan werken. Dat even op voorhand, dat we dat niet 
door elkaar halen, want ik hoor u steeds: waar besluiten we nou over? Nou, u besluit om 
mij, het college, de opdracht te geven om van start te gaan met het dagrecreatieterrein. 
Dat is precies ook wat hier steeds op tafel komt: er ligt nog niks vast, we gaan 
participeren met de stad om te komen tot die lijst van wat willen wij nou in dit gebied? 
Zodat we u een ontwerp kunnen aanbieden dat ook gedragen wordt door de 
samenleving. Dat kan dus nog alle kanten op gaan, want ik hoor al vragen en mooie 
opmerkingen: geen festivals, hou het rustig. Nou, dat zijn nou precies al die argumenten 
en principes die we mee gaan nemen via het participatietraject. Ik hoor u goed: let op, 
niet te veel parkeerplaatsen. Dat is ook zo’n richtlijn die we kunnen meenemen. Denk 
aan de mindervaliden. Graag, maar we zijn wel eerlijk geweest: het wandelpad kunnen 
we niet aan voldoen, omdat dat met de Zeedijk een te moeilijke opgang is. Maar we 
zeggen niet dat de rest van het gebied geen rekening kan houden. De wens wordt hier al
uitgesproken, ik weet zeker dat die ook uit de participatietrajecten naar voren zal gaan 
komen, dus die nemen we ook mee in het volgende traject. Dus heel veel, waar u zich 
wel al gelukkig ook druk om maakt, gaat nog terugkomen. In die zin willen we eigenlijk 
alleen van u dat u gelooft in dit terrein als een dagrecreatieterrein, aanvullend op wat we
hebben. Zo wordt die ook ingestoken en ik hoorde de heer Groeneweg zeggen: heeft u 
dan onderzoek gedaan naar? Nou, dit is gebaseerd op het plan wat we met de provincie 
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hebben afgestemd en in de eerste fase van het participatietraject kan ik me zo 
voorstellen dat het nog een keer op tafel komt: hoe werkt dit nu met het goed verdelen 
van de drukte en het ontlasten van de kwetsbare Biesboschnatuur, zodat we ook echt 
wel dat terrein invullen als een van de toeristische overstappunten. Dat brengt mij wel 
bij een discussie die hier veel gevoerd is over een gebouw. Wat regelen wij nou eigenlijk 
met zijn allen in dat bestemmingsplan? Het enige wat wij in een bestemmingsplan nu 
regelen is een bouwvlak. Een bouwvlak waar mogelijk ooit een gebouw kan gaan komen.
We weten niet hoe groot, we weten niet met welke activiteiten, het enige wat we vragen 
is: leg dat nou in een bestemmingsplan vast, zodat we in het participatietraject kunnen 
aangeven dat we zoveel vierkante meter beschikbaar zouden willen houden en dat in die
afweging mee kunnen nemen: wordt het dan 300, wordt het 500, wordt het 1000? Ik 
hoor iemand 900 bieden, gaan we niet doen. Wat ik wel wil meegeven, en dat hebben 
we wel geprobeerd in het memo vast te leggen is: het huidige bestemmingsplan staat 
toe 500 vierkante meter exclusief terras. Hoorde ik ook iemand zeggen inclusief. Nee, 
dat is exclusief terras, dat heeft uw raad zo vastgesteld. Wat er ook in staat is dat er nog
1000 vierkante meter beschikbaar is voor een onderhoudsgebouw. Daar hoor ik u niet 
over en dat is nu wel het voorstel wat wij gedaan hebben: laten we nou één 
multifunctioneel gebouw doen waarin we die diensten bij elkaar brengen, zodat er ook 
maar één bouwvlak nodig is om het samen te brengen. En ja, daar vragen we dan meer 
dan die 500 vierkante meter, maar we vragen minder dan de 1500 vierkante meter die 
nu in het bestemmingsplan mogelijk is. Dat wil ik u wel meegeven in uw totale afweging 
bij dit voorstel.

De heer Struijk: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Ik heb hier voor me liggen: in het bestemmingsplan is nu 500 vierkante 
meter inclusief terras opgenomen. Is dat een tikfout?

Mevrouw De Jonge: Waar leest u dat?

De heer Struijk: In het raadsvoorstel, pagina … De tweede, denk ik. Dat zijn de 
beslispunten en dan krijg je bij het derde beslispunt: in het bestemmingsplan is nu 500 
vierkante meter inclusief terras opgenomen. Of dit klopt, of ik heb steeds op het 
verkeerde been gestaan, maar dan wel op het verkeerde been gezet.

Mevrouw De Jonge: Dan kijk ik even naar mijn buurvrouw, zoals u merkte, want daar 
komen wij dan zeker even op terug, want dat moeten we zeker weten. Mij was verzekerd
dat in het bestemmingsplan exclusief, omdat het woord voorziening werd gebruikt. Nu 
ziet u al dat terminologie heel belangrijk is. Maar neemt niet weg dat ik wou aangeven: 
in principe is er op dit moment al 1500 vierkante meter bouwvlak voorzien en dat 
zouden wij liever willen zien als één geconcentreerd gebouw waarvan dan 500 vierkante 
meter beschikbaar is voor het gebouw en nog een buitenruimte. Ook daarvan werd 
gezegd: wij komen graag naar uw raad om dat af te stemmen, want ook een terras 
aanleggen bestaat in principe in het huidige bestemmingsplan zonder dat daar nog 
aanpassing voor nodig is.

De voorzitter: De heer Groenewege.
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De heer Groenewege: Over die 1000 vierkante meter voor dat onderhoudsgebouw zie ik 
niets in het besluit. Dus hoe besluit de raad als we instemmen met dit raadsvoorstel om 
dat onderhoudsgebouw te schrappen? Ik zie dat niet.

Mevrouw De Jonge: Wij vragen u nu om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat 
we die ruimte kunnen gaan vaststellen in het bestemmingsplan en dat daar een 
bouwvlak echt voor ingetekend wordt. Dat is nu nog niet in het bestemmingsplan 
gedaan.

De voorzitter: Maar goed, misschien toch eventjes ook richting de wethouder. Dat staat 
niet in het besluit, dus ik begrijp wel het probleem van de heer Groenewege dat er 
natuurlijk inderdaad over zo’n onderhoudsgebouw wordt gesproken, terwijl het besluit 
het daar niet over heeft. Dus als we hier een klap op geven, besluiten we daar niet toe.

De heer Groenewege: Dus als we hiervoor stemmen, dan stemmen we voor … We gaan 
dan van 500 vierkante meter inclusief terras naar 500 vierkante meter en 400 vierkante 
meter terras, dus 900 vierkante meter. Over die 1000 vierkante meter van dat 
onderhoudsgebouw besluiten we niks, dus dan heb je in totaal 1900 vierkante meter. 
Klopt wat ik zeg, of klopt er helemaal niks van?

De voorzitter: Wethouder.

Mevrouw De Jonge: Dat wordt gelijk al naast mij gecheckt, zie ik, dus die hou ik even 
vast, uw vraag, daar komen we zo op terug, als dat lukt. Maar de intentie is er zeker om 
dat dus terug te brengen naar het multifunctioneel gebouw waarin die functies onder zijn
gebracht. Ik vertelde net al, bij een toeristisch overstappunt, het recreatieknooppunt, 
hoort wel een horecafunctie. Ik merk dat sommigen daar ook over twijfelen, maar dit is 
wel altijd een uitgangspunt geweest om zo’n gebied aantrekkelijk te maken om daar te 
arriveren, te gaan recreëren en weer terug te komen en dan nog iets te nuttigen, of iets 
anders te doen. Nou, de zwemplas werd even over gesproken, die besluiten we ook echt 
om eruit te halen. We zitten hier een beetje in het kip/ei, ik heb geen capaciteit en geen 
middelen, die vraag ik aan u en dan kunnen we de visie nog aanpassen zodat het een 
eenduidig kader is geworden waarmee we aan de slag kunnen. Als laatste, voorzitter, 
volgens mij zitten wij volledig op één lijn als raad en college waar het gaat dat de bouw 
dienend moet zijn aan het gebied. We willen ook de volgorde aanhouden dat we 
participeren over de inrichting van het gebied, waarna we kunnen bepalen: wat voor 
gebouw zou er dan nodig zijn, en wat zou dan de omvang moeten kunnen zijn van 
horeca? We willen ook samen criteria daarvoor opstellen met de inwoners, met de 
omwonenden, om dan vervolgens te kunnen kijken: is dat dan ook passend bij het 
gebruik van dit gebied?

De heer In ’t Veld: Voorzitter, ik heb nog één vraag daarover, want inderdaad de horeca 
aanpassen aan het gebied, aan de behoefte, dan blijft er wel de vraag boven de markt 
hangen: krijg je daar dan inderdaad een exploitant voor? Ik moet eerlijk zeggen, 
persoonlijk heb ik daar een zwaar hoofd in. En wat zijn dan daarvan de consequenties?

De voorzitter: De wethouder.
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Mevrouw De Jonge: Dank u wel. We hebben bij de rondetafelgesprekken inderdaad een 
paar horecaondernemers, of ondernemers die mogelijk interesse in horeca hadden – 
want er zaten er ook bij die nu nog niet hebben, maar willen gaan doen – en die hebben 
aangegeven dat zij heil zien in horeca op deze plek. Dat was Horeca Nederland, dus die 
hebben best wel verstand van wat hun achterban wil. Maar nogmaals, als de inrichting 
zodanig oninteressant kan gaan worden voor een horecaondernemer, ja, dan hebben we 
dat bouwvlak over een kunnen we alsnog bij de inrichting gaan betrekken. Dat is 
uiteindelijk aan uw raad om op basis van de gegevens en de informatie die we dan 
hebben te zeggen: oké, blijkbaar is het voor horeca niet interessant, we kunnen de 
bestemming veranderen, we kunnen het …

De voorzitter: De heer In ’t Veld, u vindt hier nog wat van?

De heer In ’t Veld: Ja, inderdaad, want ik ben ook bij die vergadering geweest en wat mij 
bij is gebleven is dat ze met de beperkte vierkante meters, plus zeg maar de beperkte 
openingstijden zagen ze toch heel weinig heil op een gezonde businesscase uit te 
komen. Dus zo optimistisch waren ze niet zoals u stelt.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: De wethouder heeft goed toegelicht wat er gebeurt als wij als raad
instemmen met dit raadsvoorstel, maar ik ben ook benieuwd wat er gebeurt als we niet 
instemmen met het raadsvoorstel. De wethouder lijkt te suggereren dat die 500 
vierkante meter horeca en die 1000 vierkante meter onderhoudsgebouw dan als een 
soort van zwaard van Damocles boven dat terrein hangt wat nog eventueel ooit 
gerealiseerd kan worden. Maar wat gaat er dan gebeuren met dat terrein als wij niet 
instemmen met dit raadsvoorstel?

De voorzitter: Ja.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Altijd via u, hè?

De voorzitter: Ja, nee, graag gedaan.

Mevrouw De Jonge: Kijk, het liefst zoals het raadsvoorstel voorligt zou ik het door willen 
laten gaan. Maar ik hoor ook wel dat u best wel moeite heeft met de vierkante meters 
horeca op dit moment. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom wij het belangrijk vinden 
om een bouwvlak in het bestemmingsplan te hebben. Mocht u daar anders over denken, 
dan kunt u dat natuurlijk altijd amenderen. Ik vind het wel belangrijk dat we verder 
kunnen met dit dagrecreatieterrein. We hebben verwachtingen gewekt bij de provincie, 
de provincie weet dat we het in principe nu even heel klein hebben ontwikkeld, hebben 
ook gezegd: nou, vooruit, daar gaan we mee akkoord, omdat we zien dat de financiën op
dit moment niet toereikend zijn. Ze hebben ook wel in diezelfde wijzigingsovereenkomst 
gezegd: zodra er weer financiën komen, vinden wij wel dat u daar weer mee aan de slag 
moet. Nou, dat is dus even afhankelijk van hoe de provincie naar ons gaat kijken of ze 
zeggen: wij denken dat u toch wel weer ermee aan de slag kan. Het andere punt …

De heer Kleinpaste: Voorzitter?
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De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ik wil dit ook graag heel erg goed begrijpen en helder hebben. Dus 
eigenlijk zegt de provincie: we zijn nu wel voor kleinschalig, maar als het even kan moet 
u iets groots neerzetten?

Mevrouw De Jonge: Zal ik antwoorden?

De voorzitter: Ja, ja, komt u maar. Neem me niet … Ik ben te informeel op dit moment, 
merk ik, wethouder.

Mevrouw De Jonge: Ja, sorry. Nee, dat geeft niet. Nee, dat is niet de juiste voorstelling 
van wat de provincie heeft afgegeven. Zij hebben de visie op heel de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch en daar staat dagrecreatie altijd al in, als het is een van die drie 
recreatieknooppunten en het is ook om wel op een licht intensieve, zoals ze dat zo mooi 
omschrijven, wijze van recreëren mogelijk te maken. Wat we hebben gedaan als 
gemeente is daar niet aan voldaan en dat is in afstemming met ze geweest, dus ze 
weten het. Het is dan ook niet geheim, maar er ligt wel een verwachting bij de provincie: 
zodra het mogelijk is, maken we wij dat dagrecreatieterrein af zoals het ooit bedoeld is.

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Mag ik het zo concreet vragen: de provincie zou liever een zwemplas
zien, of is dat niet het onderwerp?

De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Ik denk dat we daar nog wel met de provincie uit kunnen komen. Ja, 
ze hadden het liefst wel de zwemplas gezien, want zo zijn ze ooit begonnen. Ik denk dat 
we daar nog wel mee wegkomen, maar ik denk dat we wel een hele goede uitleg moeten
gaan hebben waarom we niet verder gaan met de ontwikkeling van het middenterrein en
het totale gebied. En ja, dat is een keuze aan u als raad. Als u zegt, voor nu suggereert: 
stop ermee …

De heer Kleinpaste: Voorzitter, mag ik er nog één …

De voorzitter: De laatste even dan.

De heer Kleinpaste: Mag ik er nog één interruptie aan wagen?

De voorzitter: Ja, één keer nog, mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Want ik ben dan heel erg benieuwd waaraan de wethouder de 
verwachting ontleent dat ze daar nog wel uitkomen met de provincie.

De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Dat ontleen ik aan de medewerking die we hebben gekregen van de 
provincie nadat u als raad al had besloten om de zwemplas eruit te schrappen, dat ze 
wel hebben gezegd: dan begint u maar wel met de andere onderdelen te ontwikkelen. 
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Ze hebben toen niet gezegd: nou, als het zo zit, dan stoppen we maar helemaal met het 
dagrecreatieterrein. Of: jammer voor uw raad, wij vinden dat dat gewoon moet.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Voorzitter, mag ik even een vraag stellen?

De voorzitter: Even, ja, ik ben eerst al, de heer Gündogdu was iets eerder, mevrouw 
Lammens.

De heer Gündogdu: Dank u wel, voorzitter. Toch even over de zwemplas, voorzitter. De 
portefeuillehouder vraagt concreet om het participatietraject met de stad te starten. Nu 
hebben wij in de vorige periode de zwemplas geschrapt op basis ook van input van de 
bewoners. Even hypothetisch, stel dat uitparticipatie duidelijk naar voren komt dat de 
zwemplas wel wordt gewenst door onze inwoners, wat gaat u dan ons voorstellen?

De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Uw raad heeft besloten en dat is voor mij een leidend kader, maar ik 
zal zeker wel aan u terugkoppelen wat de wens is van onze inwoners, zodat het bij u is 
om een eventueel besluit te heroverwegen. Dat kan ik niet zelf doen, dat is uw 
bevoegdheid.

De voorzitter: Mevrouw Lammens.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Voorzitter, ik wou nog even vragen. Ik heb ook vernomen 
dat de zwemplas niet doorging omdat er heel veel algen in het water daardoor komen. 
Omdat het is altijd veel boerenbedrijf geweest en daar veel bemest is en dat de kans dat
het water gewoon helemaal groen wordt. Is dat zo?

De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Ik ga een poging doen, dat is een technisch antwoord. Toen de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch in ontwikkeling was … Dan kijk ik wel naar mijn buurvrouw, 
het gebied dat er onder ligt, hoe heette dat?

Mevrouw Suijker: Noorderdiep.

De voorzitter: Maar misschien, ja, ik vind het wel leuk dat u een technisch, maar ik 
bedoel, dit zit op dit moment niet in het besluit. Dus wat dat betreft, we hebben het 
natuurlijk over het huidige besluit en daar zit de zwemplas niet meer in, dus laten we dat
skippen dan. De heer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel. Dank u wel ook aan de wethouder voor de toelichting. Ik ben 
blij met de toezegging dat ook met de invulling voor het multifunctioneel gebouw met 
omwonenden gaat worden gesproken. Ik wil het alleen nog hebben, de wethouder stelt 
dat niets over de invulling nog wordt gezegd in dit stadium. Ik ben nog steeds benieuwd 
dan waar de uitspraak in het memo vandaan komt dat het af te vragen is in hoeverre het
dagrecreatieterrein aanleggen wel zinvol is zonder een multifunctioneel gebouw, terwijl 
u nu ook zegt: maar over de invulling hebben we nog helemaal niets besloten. Waar 
komt die uitspraak vandaan dan?
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De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Deze uitspraak baseren wij op het bureau dat ons geadviseerd heeft 
om deze visie op te stellen. In die visie hebben zij uitgelegd waarom het voor het terrein 
als een recreatief knooppunt voor een toeristisch overstappunt, zoals het ook wel wordt 
genoemd, zinvol is en eigenlijk nodig is om daar ook een horecavoorziening bij te 
hebben, omdat juist mensen naar het gebied komen die anders door zouden gaan naar 
gebieden waar we nu al drukte zat hebben. Die voorziening draagt er wel aan bij dat die 
mensen ervoor kiezen om daar te starten met wandelen, met fietsen, daar weer terug te 
komen en dan ook die voorziening daarbij graag willen gebruiken. Het is puur het advies 
dat wij ook hebben gekregen van de experts.

De heer Klerk: Oké, dus ik concludeer dan ook dat, stel dat zich geen exploitant 
aanmeldt om daar horeca te beginnen, dan gaan we toch door met het ontwikkelen van 
het dagrecreatieterrein, terwijl we dat van tevoren misschien wel weinig zinvol vinden.

De voorzitter: De wethouder.

Mevrouw De Jonge: Kijk, dat participatietraject is bedoeld om ook antwoord op dit soort 
vragen te gaan krijgen: wat voor functie gaat dat gebied dan volgens onze inwoners 
hebben, wat voor voorzieningen vinden zij dan dat daarbij hoort, maar wel binnen de 
visie en kaders die we aan u hebben voorgelegd nu. En ja, de vraag van de SP heeft daar
dan ook heel veel mee te maken: wat willen wij nou in dat gebouw? Dat zal duidelijk 
worden op het moment dat we in zo’n participatietraject duidelijk horen wat ook de 
mensen mee willen geven: wat verwachten zij nou van een mogelijk gebouw in dat 
gebied? Waarbij wij wel de nuchterheid hebben om te zeggen: maar wel binnen de 
perken dan weer van het licht intensieve gebruik van dit gebied. Stel nou inderdaad in 
de kaders dat er geen enkele horecaondernemer een businesscase heeft, komen we 
terug bij de SP met het idee: wat kan er dan wel? Wat zouden we dan toch willen hebben
aan andere functies, want we hebben ook nog steeds een onderhoudsgebouw nodig, dus
die blijft ook nog wel relevant. En wellicht is er dan toch educatie, ook al is het volgend 
op recreatie, mogelijk en wellicht kunnen we iets met heel andere maatschappelijke 
voorzieningen doen met partijen uit onze stad die zeggen: nou, als het dan commercieel 
niet kan, kunnen we misschien wel op een andere manier invulling gaan geven. Dus ja, 
laten we vooral op die manier het gesprek daarover openhouden om te kijken: waar 
komen nu wensen en verwachtingen uit onze eigen stad?

De voorzitter: De heer Gündogdu.

De heer Gündogdu: Ja, nog even ter verduidelijking, portefeuillehouder. Die vraag is 
meermaals gesteld, maar het gaat om 500 vierkante meter horecaruimte, plus daarnaast
400 meter ruimte voor een terras, plus 1000 vierkante meter voor opslag of wat voor 
dan ook. Dus totaal om 1900 vierkante meter in potentie die gebruikt kan worden, of 
gebouwd?

De voorzitter: Eventjes, voordat … Ja, nee, dat begrijp ik, maar ik bedoel, ik heb het 
besluit hier voor me en daar gaan we op dit moment over besluiten. Het besluit is wat 
dat betreft ook duidelijk: in ieder geval die 500 vierkante meter horeca inclusief terras 
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wordt gewijzigd naar 500 vierkante meter multifunctioneel gebouw en 400 vierkante 
meter terras. Dat is het besluit.

De heer Kleinpaste: Maar voorzitter, … Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Als argument onder dat besluit wordt wel heel erg nadrukkelijk naar 
die 1000 vierkante meter gewezen, dus ik vind het wel een relevante vraag eigenlijk.

De voorzitter: Ja, nee, ik wijs alleen eventjes de commissie op het te nemen besluit. Maar
ik wijs de wethouder op de vraag en of zij hem kan beantwoorden, alstublieft.

Mevrouw De Jonge: Ik heb net geprobeerd uit te leggen dat het voor ons de intentie is 
om te komen tot één multifunctioneel gebouw waar ook de onderhoudsactiviteiten 
vanuit kunnen gaan plaatsvinden. We hebben net even afgesproken, we zullen de 
planjurist even vragen: hebben we dat dan in het beslispunt goed geformuleerd? Want 
mogelijk hebben wij iets over het hoofd gezien dat onze intentie daarvan nu niet 
geschreven is zoals die is. Wat ik ook heb geprobeerd aan te geven, we hebben al de 
bevoegdheid om 500 vierkante meter gebouw toe te staan en we hebben al een 
bevoegdheid om terras aan te leggen, alleen wij vinden het netjes als college om met u 
dit officieel vast te stellen: we willen één locatie, één bouwvlak waarin we die twee 
samenbrengen en voor dat multifunctionele gebouw gaan. Dat is de intentie daarachter 
en ja, dat proberen we u duidelijk te maken dat dat het voorstel is om het 
bestemmingsplan aan te passen dat we daaruit gaan komen.

De heer Struijk: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Maar ik vind het wel een klein beetje lastig. Ik begrijp het hele verhaal 
van de wethouder om nu in te stemmen met iets wat nog niet op papier staat. Want u 
vertelt een aantal dingen erbij die hier niet in staan en nou ja, goed, ik vertrouw u op uw 
blauwe ogen – dat kan ik hiervandaan overigens niet zien – maar u snapt mij, hè? Dat is 
toch eigenlijk heel vreemd, eigenlijk kan dat toch niet?

De voorzitter: Dat is aan u natuurlijk om te bepalen of dat kan, ja dan te nee. Dan wijs ik 
nogmaals inderdaad, maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter, maar op dit moment 
moeten we natuurlijk kijken naar het besluit zoals op dit moment voor ons ligt. Het 
achterliggende verhaal, daar wordt niet over besloten. Maar goed, daarin moet u 
natuurlijk wel of niet het vertrouwen in hebben van de wethouder en het verhaal wat zij 
daarin vertelt.

De heer Stam: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Stam.

De heer Stam: Dan toch nog maar een laatste woordje. Kijk, dit is nu precies wat ik 
eigenlijk ook bedoel: ik snap de wethouder heel goed. Want de wethouder schept geen 
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verwarring, dat hebben wij als gemeenteraad gedaan. Als ik terugga in de tijd, we 
hebben hier gezeten met allerlei mooie tekeningetjes, er werd horeca gevraagd, er werd 
een zwemplas gevraagd. Nou, dat is keurig uitgewerkt. Daarna heeft de gemeenteraad 
geïnterrumpeerd en die heeft gezegd: ga in overleg met de bewoners, zwemplas 
geschrapt, horeca op een andere manier. Nu gaan we zitten steggelen over het aantal 
vierkante meters. Dan denk ik bij mezelf, weet je, zo maak je het natuurlijk wel continu 
lastig voor een college: wel, niet, hoeveel, 500 meter, 700 meter. Volgens mij is de 
intentie nog steeds: ga hier recreatie ontwikkelen, kijk hoe je daar met educatie om kan 
gaan en ga dan kijken of je een geschikte partner kan vinden die zijn horeca kan doen. 
Als je die boodschap gewoon meegeeft aan het college, is die zo helder als wat. En ja, 
dan kunnen we hier wel gaan zitten steggelen over 500 meter, 1000 meter, 900 meter 
opslag. Voor zover ik weet zit dat allemaal in één gebouw, maar ik ben niet van het 
college, dus daar moet het college antwoord op geven. Maar wij scheppen continu zelf 
die verwarring door volgens mij de vragen te stellen waar je niet mee op pad kan.

De voorzitter: Duidelijk, mijnheer Stam. De heer Kuhlmann heeft ook nog een bijdrage.

De heer Kuhlmann: Excuus dat ik me meng, mevrouw Lammens is natuurlijk eigenlijk 
onze woordvoerder, maar ik luister natuurlijk heel geïnteresseerd mee en ik had zojuist 
het idee: kijk, op het moment dat het voorstel misschien op dit onderdeel – hoe zit dat 
nou met die 1000 vierkante meter – nog onduidelijk is, dan zouden we natuurlijk ook 
heel praktisch vanuit de raad met een amendement kunnen komen waarin dit net iets 
duidelijker wordt. Dan hoeft het ook niet met een nieuw voorstel te komen, dat scheelt 
wat in de tijd en de procedure. Mijn vraag eigenlijk in dit verband aan de wethouder is, 
stel dat er partijen zijn die denken: hé, dat is misschien een goede manier om hier op dat
ene onderdeel eruit te komen. Is zij dan ook bereid om misschien even mee te kijken dat 
we het op zo’n manier dan formuleren dat dat ook goed past bij hetgeen wat zij zojuist 
zei?

De voorzitter: Dit voorstel, wat vindt de wethouder daarvan?

Mevrouw De Jonge: Fijn dat u in ieder geval ook meedenkt, want we moeten het goed 
helder met elkaar krijgen. Ik wil heel graag even onze planjurist u de informatie ook 
geven: hoe zit het nu precies in elkaar en hoe zitten nou de vierkante meters? Ik wil ook 
nog even checken hoe dat nou precies is in het totale plan met het onderhoudsgebouw, 
want het zou natuurlijk zonde zijn als ik zeg schrap maar, terwijl we weten dat we ook 
nog wel vierkante meters nodig hebben. Dus als u het goedvindt, gaan wij ervoor zorgen 
dat de informatie van de planjurist uw kant op komt en dan kunnen we inderdaad kijken:
is het nodig om het voorstel te amenderen en op welke wijze? Zodat u als raad voelt dat 
u instemt met iets wat eigenlijk al in het bestemmingsplan is geregeld, maar waar we 
heel graag als college gewoon uw toestemming voor willen hebben, in de nuchterheid 
van: de participatie gaat uiteindelijk uitwijzen hoeveel vierkante meter we uiteindelijk 
nodig zullen gaan hebben en zullen gaan reserveren voor een gebouw en een terras 
daaromheen.

De voorzitter: Dat lijkt mij duidelijk en dan kijk ik … De heer Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: Ik vind het nog steeds een beetje verwarrend, maar dat ligt 
misschien aan mij. Er wordt eerst gezegd door de wethouder en anderen: er komt wel 
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iets van een gebouw, maar ja, wat daarin komt, dat moeten we nog bezien. Twee zinnen 
later gaat het al over: hoe groot moet die horeca zijn? Dan hoor ik de wethouder: er 
komt een gebouw en dan kunnen we besluiten hoe groot het terras wordt. Maar ja, 
volgens mij is er nog helemaal niet besloten of daar überhaupt horeca komt. Maar ja, ik 
ben een beetje op zoek naar waar we het nou precies over hebben.

De voorzitter: Misschien ook wel weer, dan wijs ik natuurlijk op het besluit dat er wordt 
gesteld om het te wijzigen, in plaats van horeca, naar 500 vierkante meter 
multifunctioneel gebouw – wat dat ook is – en 400 vierkante meter terras. Dat is het 
besluit wat op dit moment voorligt en niet meer en niet minder. En ja, veel helderder kan
ik het ook niet maken op dit moment. Dan kom ik nog wel, als ik nu zo kijk, dan hoop ik 
dat het voor iedereen duidelijk genoeg is om hier echt wat van te gaan vinden. Nou ja, 
we kunnen het aanhouden, maar dan moeten we weer een keer bij elkaar gaan zitten, of
we kunnen inderdaad het voorstel van de heer Kuhlmann, wat omarmd is door de 
wethouder, dan om te kijken of er misschien inderdaad door een amendement het 
besluit kan worden gewijzigd, waardoor alsnog dat erop kan worden besloten. Dat is 
uiteindelijk denk ik de conclusie en dan is de vraag wat uw commissie daarvan vindt. De 
heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, eigenlijk vraagt u: is het een hamerstuk, of is het niet 
besluitrijp? Ik heb heel erg de neiging om het niet besluitrijp te vinden.

De voorzitter: Maar dat recht heeft u natuurlijk en dat is de vraag of dat er nog meer 
partijen zijn die vindt dat dit niet besluitrijp is. Dan kijk ik naar de heer Stam, die daar 
ook wat over wil zeggen.

De heer Stam: Ik volg het voorstel van de heer Kuhlmann, dat is het enige wat ik wil 
aangeven.

De voorzitter: Nou, dat lijkt me duidelijk. Nou goed, de heer Kleinpaste, Gewoon Dordt, 
geeft aan: dit is niet besluitrijp. Een ander voorstel is om inderdaad dan, als de 
wethouder in ieder geval een planjurist heeft geraadpleegd, om te kijken of we door een 
amendement het besluit zo kunnen wijzigen dat het duidelijk genoeg is en ook houdbaar 
en dat we dan het naar de raad kunnen laten gaan. Ik concludeer dat dat laatste het 
geval is en dan sluiten wij …
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG SESSIE 2 VAN GEMEENTE DORDRECHT 
D.D. 20 september 2022
Vergaderkamer 3

2. Kennisbijeenkomst Sturen op Jeugdhulp: aantal jeugdigen, aantal 
zorgaanbieders, inkoop door SOJ

Voorzitter: mevr. Vol-van der Holst
Raadsgriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Zich stil kan maken. Dan wilde ik de vergadering gaan openen. Het is een 
beeldvormende vergadering met een vraag vanaf de commissievergadering van 24 mei 
jongstleden waarin de behoefte werd uitgesproken om een aparte commissievergadering
nog te organiseren met voornamelijk ook nog heel veel data over de jeugdzorg. Dat 
staat nu dus op de planning. Ik ga eerst eventjes iedereen welkom heten, de mensen 
thuis, de mensen in het publiek en de mensen hier aan tafel. Ik ga zo een rondje doen 
dat u zichzelf nog even voor kan stellen en dan ga ik beginnen aan mijn linkerzijde van 
de SP.

De heer Portier: Zeker de linkerzijde, dus Ronald Portier, SP. 

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

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland. 

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP. 

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht. 

Mevrouw Van Oostrum: Susan van Oostrum, ambtelijke ondersteuning. 

De heer Burakçin: Necdet Burakçin, GroenLinks. 

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks. 

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

De heer Kwaak: Peter Kwaak, Dordtse VVD.

Mevrouw Lammens: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie/SGP.

De heer Boone: Dave Boone, Beter Voor Dordt. 

83



Mevrouw Simon-Van Waardhuizen: Claudia Simon-van Waardhuizen, Beter Voor Dordt. 

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier. 

De voorzitter: En Daniëlle Vol, voorzitter voor vanavond. Ik ga eventjes uitleggen hoe de 
gang van zaken is. Wij krijgen eerst een geweldige presentatie. Die wordt georganiseerd 
door die twee dames daar. Daarna is er wel gelegenheid voor wat vragen plenair, maar 
dan het liefst wel over data, dus over pure feitjes en daarna is er ruimte voor gesprek en 
dan wordt de vergadering opgedeeld in vier hoeken waarbij er dan deskundigen zijn 
waar u vragen aan kunt stellen en dan is de bedoeling dat we aan het einde van de 
vergadering weer bij elkaar komen en dat elke groep even een korte uitleg geeft van wat
zij besproken hebben. Zijn daarop voor nu opmerkingen of vragen over? Nee. Dan stel ik 
voor dat de dames van start gaan.

Mevrouw Van Oostrum: Ja. Nou ik zal beginnen. Zoals jullie weten ben ik een 
beleidsadviseur hier bij de gemeente Dordrecht op het gebied van jeugd, jeugdhulp en 
de deskundige naast mij, zitten daar achter, dus die gaan straks inderdaad in de tafels, 
aan de tafel plaatsnemen en kunnen jullie wat meer vragen stellen, dus ik zal de 
presentatie geven daar waar een enkele vraag is, kan die wel gesteld worden en waar ik 
antwoorden op kan geven, maar gaan we de diepte in dan is het fijner om dat dadelijk te
doen als we uit elkaar gaan. Naast mij zit Corina van Ipenburg en daar geef ik dadelijk 
het stokje aan over. Zij is van de Serviceorganisatie Jeugd. Doet heel veel, maar weet 
ook veel van data af. Oké. Ik zit hier zonder … de presentatie staat niet klaar bedenk ik 
me ineens. 

De voorzitter: We gaan er meteen werk van maken. Kijk. Als we Clark niet hadden hè. 

De heer Beemer: Dan hadden we iemand anders. 

De voorzitter: Ja nou ja. Even kijken. Vandaag gaan we het hebben over jeugdhulp in een
bredere context. Wat is de opdracht van de gemeente, welke partijen hebben wij bij ons 
of naast ons om onze taak, aan onze taak te voldoen, dus even wat breder en wat speelt 
er in jeugdhulpland. Vervolgens gaan we wat vertellen over de sturingsinstrumenten die 
we hebben en vervolgens eindigen we met de jeugdhulpdata. Nou de jeugdhulp. De 
Jeugdwet. Nou gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, dus het is geen recht, het is echt
een plicht van ons als gemeente om jeugdhulp te verlenen aan kinderen. Zij hebben het 
recht om verzorgd, begeleid en opgevoed te worden. Nou in eerste instantie zijn dat de 
ouders verantwoordelijk daarvoor, de ouders, de verzorgers, de opvoeders, maar wij zijn 
als gemeente ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van jeugdhulp indien 
nodig. Een belangrijke is dat er schaarste in jeugdhulplandschap is en dat hebben we 
vorige keer al aangegeven, zowel in menskracht, dan bedoel ik gewoon de professionals 
die bij jeugdhulpaanbieders werken, maar ook bij ons Sociaal Wijkteam en financieel, de 
kosten in jeugdhulp stijgen nog steeds, dus sturen is noodzakelijk. Wat willen we in 
Dordrecht. Nou daar staat de zin uit ons lokaal plan Jeugd, wat tot dit jaar nog actueel is. 
Wij willen dat alle kinderen bij ons in Dordrecht gezond, veilig, kansrijk en met plezier 
opgroeien en dat indien nodig kinderen dus passend hulp krijgen en passend betekent 
dichtbij, zo snel mogelijk, zo kort mogelijk. Nou ja, zoals ik al aangaf is het 
jeugdhulplandschap om het nu en in de toekomst financieel haalbaar te houden en de 
kwaliteit, ook heel belangrijk natuurlijk van de jeugdhulp, ook up-to-date te houden, blijkt
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noodzakelijk. En dan kun je denken wat wij zoal doen is normaliseren, dat is echt meer 
een maatschappelijke ja trend wil ik zeggen, niet ieder probleem is een probleem, dus ja 
demedicaliseren en normaliseren, niet alles hoeft meteen naar de jeugdhulp, maar kan 
wellicht ook in het preventieve voorveld noemen wij dat dan, maar dat is met de niet-
geïndiceerde algemene voorzieningen kunnen kinderen ook geholpen worden, dus een 
druk kind hoeft niet per se ADHD te hebben, maar kan ook bijvoorbeeld gewoon lekker 
gaan sporten bij een sportvereniging en misschien is daarmee het probleem van het 
kind, maar ook van het gezin opgelost. Nou van curatief naar preventief, dat betekent 
dat we meer preventief inzetten om te voorkomen dat er problemen ontstaan of dat 
problemen erger worden en we zetten ook in op de juiste zorg op de juiste plek. Er zijn 
ook kinderen die nu gebruikmaken van de Jeugdwet, maar waar eigenlijk bijvoorbeeld 
Wlz passender is, omdat er geen groeimogelijkheden meer zijn, dan op het moment dat 
er geen potentie meer is of wordt gezien, dan gaat zo’n kind vaak naar de Wlz, maar dat 
kan ook nog wel eens in de Jeugdwet blijven hangen, dus daar zetten we ook op in. Dan 
naar de sturingsinstrumenten. Het is een hoop en dat hebben jullie misschien ook al 
gezien aan de presentatie die vooraf is gedeeld en ik heb het geprobeerd om zo 
overzichtelijk mogelijk weer te geven en op te knippen in vier sturingsinstrumenten. We 
doen nog veel meer daarnaast, maar dit is wel het meest belangrijke. We hebben de 
afbakening van jeugdhulp, we hebben we sturen of de toegang tot jeugdhulp, we sturen 
op de inkoop van jeugdhulp en de contracten die afgesloten zijn en we sturen ook op de 
samenwerking tussen allerlei partijen en dan hebben we het ook over de 
jeugdhulpaanbieders, maar ook over de toegang bijvoorbeeld en ook aanbieders in het 
preventieve voorveld, die proberen we natuurlijk zoveel mogelijk aan elkaar te knopen 
en wat belangrijk is daarbij is dat we ook natuurlijk, wanneer we het over jeugdhulp 
hebben, we ook naar dat preventieve veld blijven kijken, want we kunnen natuurlijk wel 
proberen om zo min mogelijk kinderen in de jeugdhulp te hebben die daar als het niet 
passend is of wat dan ook, maar dat betekent ook wel dat we in het voorveld voldoende 
menskracht nodig hebben en voldoende aanbod en we moeten ook kijken naar andere 
beleidsvelden, bijvoorbeeld achttien min, achttien plus is zo’n onderwerp waar de 
verlengde jeugdhulp nu nog vaak wordt ingezet, moeten we ook kijken, is daar 
bijvoorbeeld de Wmo niet geschikter, dus als we het over jeugdhulp hebben en over 
sturen op jeugdhulp dan kijken we dus ook breder ook naar andere wetten en ook naar 
het preventieve deel. Dit is wat we lokaal doen. Zoals jullie weten is er ook landelijk 
natuurlijk is er een hervormingsagenda op komst en ook daarvan gaan we natuurlijk 
bezien wat dat voor effect zal hebben op ons lokale sturingsmogelijkheden. Dan nog 
even zo in beeld heel kort, zoals ik net al zei, de gemeentes zijn verantwoordelijk voor 
het beschikbaar stellen van allerlei vormen van jeugdhulp. Dat doen wij door … wij zijn 
verantwoordelijk om beleid te maken. Nou daar zit die verordening bijvoorbeeld bij. We 
zijn ook verantwoordelijk om de kinderen deskundig toe te leiden naar jeugdhulp en we 
zijn verantwoordelijk voor kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod. Dat doen we 
niet alleen. De deskundige toeleiding, dat zit bij ons bij de jeugdprofessionals van 
Stichting Jeugdteams en zij zijn werkzaam in het Sociaal Wijkteam. Zij bieden naast die 
deskundige toeleiding naar jeugdhulp bieden zij zelf ook lichte vormen van 
ondersteuning en als we het hebben over het aanbod dan hebben wij daar de 
Serviceorganisatie Jeugd. Dat is nog een beetje een oude term. Inmiddels is het 
organisatorisch samen gegaan met de collega’s Veilig Thuis volgens mij en is het nu een 
cluster geworden, Gezond en Veilig Opgroeien en dat bevindt zich bij de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd. Zij zijn verantwoordelijk voor 
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de inkoop, contractering, maar ook over de administratieve en financiële afhandeling 
van beschikkingen, uiteindelijk ook echt het afgeven van beschikkingen, dus waar de 
jeugdprofessionals advies geven over een beschikking, is de SOJ degene die echt die 
beschikking daadwerkelijk de deur uit doet en we kunnen terecht bij de 
Serviceorganisatie voor allerlei advies en ondersteuning. Dan het eerste instrument, de 
afbakening. Nou daar hebben we het al voor de zomer over gehad en ook recent nog 
toen we het hadden over de nadere regels. Begin dit jaar is dus de verordening 
vastgesteld, de nadere regels worden eind deze maand vastgesteld door het college en 
daarin bakenen we jeugdhulp in die verordening af ten opzichte van verschillende 
andere wetten. Net noemde ik al de Wlz, de Wet op langdurige zorg. Ook de Wmo en de 
Zorgverzekeringswet. Uiteindelijk is het doel en later dacht ik ja, minder beroep op 
Jeugdwet, het is natuurlijk niet zo dat we niet willen dat er kinderen geen gebruikmaken 
van de Jeugdwet, maar natuurlijk wel indien hè, niet onnodig, dus het is beter als 
kinderen dus ook in het preventieve veld geholpen kunnen worden, dus eigenlijk moet 
hier staan minder onnodig beroep op de Jeugdwet en daar bedoelen we dus ook mee de 
juiste zorg op de juiste plek en ook goed om hierbij te vermelden is dat toen de 
verordening Jeugdhulp werd vastgesteld, dat toen ook het college heeft toegezegd om 
dit najaar en dat wordt, dat trekken we iets langer door, te gaan werken aan een 
integrale verordening Sociaal Domein en daar volgt binnenkort ook nog een 
raadsvoorstel over. Nou dan gaan we over naar de toegang. Dat is een hele belangrijke. 
Er zijn eigenlijk drie toegangspoorten. Eén gemeentelijke toegangspoort. Dat is het 
Sociaal Wijkteam en daar zijn dus de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams 
werkzaam in. Dan heb je nog de medische verwijzers, die mogen ook verwijzen naar 
jeugdhulp. Dat zijn huisartsen, maar ook kinderartsen in het ziekenhuis, de jeugdarts van
de jeugdgezondheidszorg. En dan heb je nog de gecertificeerde instellingen, de GI’s en 
dat zijn de instellingen die de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering 
uitvoeren, die opgelegd zijn door de rechter, dus daar doet een rechter uitspraak toe en 
zij voeren dat uit en mogen ook verwijzen naar jeugdhulp. Nou ja wat zie je, we hebben 
dus drie toegangspoorten en we zijn financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, 
terwijl we dus maar slechts invloed hebben op een deel van die toegang. Daar schuurt 
het wel eens. Betekent niet dat we met de medisch verwijzers en de gecertificeerde 
instellingen helemaal niks doen. Daar zijn we echt zeker wel over mee in gesprek. Dat 
doen we bijvoorbeeld en daar kom ik dadelijk op terug, bijvoorbeeld door de POH-ers 
Jeugd die we sinds ruim een jaar hebben hier in Dordrecht en ook met de gecertificeerde 
instellingen zijn we zeker in gesprek om te kijken van hoe kunnen we ook daar zorgen 
dat de toegang wat soepeler bijvoorbeeld verloopt of wat sneller verloopt, maar ook dat 
er bijvoorbeeld minder onnodig dus doorverwezen wordt naar de jeugdhulp. Zoom ik 
even kort in op het Sociaal Wijkteam. Sinds 1 januari hebben wij zelf de Sociale Wijkteam
gecontracteerd. Zij bieden dus, dat zei ik net ook al zelf, lichte vormen van 
ondersteuning, maar ze geven ook adviezen af voor beschikkingen en het idee is 
eigenlijk dat zij dus ook kijken, zij hebben ook van allerlei deskundigen natuurlijk in hun 
midden, maar ook bijvoorbeeld sociaal makelaars om te kijken van joh wat is er in dat 
preventieve voorveld mogelijk, dus ze zijn eigenlijk een soort van de schakel tussen 
enerzijds de jeugdhulp, de beschikkings… achter een beschikking, maar ook wat kunnen 
ze zelf bieden, maar ook wat kunnen ze bijvoorbeeld afschalen naar meer andere 
partners en we hebben bijvoorbeeld in ons voorveld ook Buurtgezinnen of Home-Start, 
dat zijn ook allemaal, dat is allemaal aanbod en interventies die gewoon veel lichter zijn, 
waar op basis van vrijwilligers gewerkt wordt, waarin gezinnen ook ondersteund worden 
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en vaak of soms ook gewoon voldoende is en waar dus geen noodzaak is tot jeugdhulp. 
En zij toetsen ook op het normenkader, het Sociaal Wijkteam, en dat is iets wat ik 
dadelijk wat langer bij stil sta. Nou wat is het doel van het Sociaal Wijkteam. Nogmaals 
het normaliseren, meer inzetten op preventie, minder onnodige beschikkingen of 
doorverwijzingen naar de zwaardere jeugdhulp en hierover worden jullie ook nog 
binnenkort geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Dat gaat dan ook 
over de aanbesteding die momenteel loopt. Maar wat als een vraag niet enkelvoudig is, 
maar meervoudig is en wanneer het echt heel erg complex wordt. Dan spreken wij bij 
ons over multi problem gezinnen en daarvoor hebben we ook verschillende aanpakken. 
In ons midden is de Sociaal Pontonnier. Wij hebben een doorbraakaanpak en Nane, die 
heeft echt mandaat om in complexe gevallen een doorbraak te kunnen, nou ja, laat ik 
zeggen afdwingen, maar die kan daar voor een doorbraak zorgen en het gaat vooral om 
gezinnen die echt vastgelopen zijn in het systeem, dus waar regelgeving of bureaucratie 
of regie ontbreekt, dus in die gevallen dan kan zij soms net wat meer dan de 
jeugdprofessional. Zij werkt ook samen met zes doorbraakregisseurs, die werkzaam zijn 
bij het Sociaal Wijkteam. En ja zij hebben dus wat meer mogelijkheden om af te wijken 
en ook om te kijken naar maatwerk. Dan is er nog de Uitvoeringsbrigade. Dat is alleen 
maar in Dordt West en dat is een brigade, nou ja brigade, dat is een samenwerking 
tussen het Sociaal Wijkteam, het Buurtwerk, woningcorporaties, ook Nane is daarbij 
betrokken en dan gaat het vooral over gezinnen die nou ja multiproblem zijn, maar nog 
heel erg achter de voordeur zitten, die we dus nog te weinig in zicht hebben, om die ja 
zichtbaar te maken, dus waar de woningcorporatie, ja die signaleert dan dingen, die ziet 
dingen, die komt dus achter de voordeur en dan wordt er met een aantal partners 
gekeken van wat kunnen we daar betekenen en het zijn eigenlijk gezinnen die nu nog 
een beetje tussen wal en schip dan vallen of niet zichtbaar genoeg zijn. Veilig Opgroeien 
is Teamwork heb ik hier genoemd en dan gaat het over gezinnen waar echt het, waar 
zorgen zijn over de veiligheid van een kind en daar wordt vroegtijdig samengewerkt 
tussen de GI’s, maar ook de Raad van de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Sociaal 
Wijkteam, die zorgen ook samen ervoor om, er wordt nu aan gewerkt om een aanpak 
daarop te ontwikkelen. Als er vragen zijn, ja dadelijk hebben we dus die tafels en dan, 
dus laat het vooral even op je inzinken, inwerken. De POH-ers Jeugd, dat is dus waar we 
die connectie willen maken, die samenwerking willen stimuleren tussen de huisartsen en
het Sociaal Wijkteam. Dat is echt het doel. Er komen nog best wel veel, dat zul je straks 
ook in de date zien, best wel veel jeugdigen komen in de jeugdhulp terecht via een 
verwijzing van de huisarts. En daar willen we graag wat meer grip op hebben. Sinds een 
jaar zijn er bij vier Dordtse huisartspraktijken POH-ers in dienst en POH staat voor 
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Heel veel huisartspraktijken hebben die al wel voor 
volwassenen, maar zijn dus nu aan het kijken en dat gaan we dan ook waarschijnlijk 
verder uitrollen bij meer praktijken. Echt specifiek voor de jeugd een GGZ 
praktijkondersteuner te installeren met uiteindelijk het doel dat er minder onnodige GGZ-
verwijzingen gaan naar de regionale zorgmarkt en dan bedoel ik dus de regionale 
zorgmarkt is dus de, dat zijn de jeugdhulpaanbieders die werken met een beschikking. 
Dat noemen wij dan de, ja we zitten allemaal vol met allerlei jargon, de regionale 
zorgmarkt noemen we dat. En ik kan wel kort eventjes, want hier komt ook een 
raadsinformatiebrief binnenkort over, maar ik kan wel even kort ja, maar jullie worden 
overladen, krijgen heel veel nog toegestuurd, we zijn druk bezig. Nee er zijn in anderhalf 
jaar … of nee, van 1 september vorig jaar tot 1 juni dit jaar 190 kinderen gezien door die 
praktijkondersteuners en zij hebben 88 procent van die kinderen zelf gesproken en 
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behandeld of nou ja behandeld, gesproken en begeleid. Waar, dus 12 procent is dan wel 
nog doorverwezen naar echt jeugdhulp met een beschikking, dus ja we weten natuurlijk 
niet exact op die andere 88 procent anders ook volledig was doorgeschoven, maar ze 
vangen dus echt al ontzettend veel af en we gaan er ook vanuit dat die 12 procent die 
dus wel doorgezet wordt, veel gerichter en meteen passender geholpen worden of 
gericht gestuurd worden naar een juiste plek en niet dat zo’n kind dan nog is bij een plek
komt en dan weer nou ja, van de ene hopt naar het andere. Maar daarbij moet ik dus wel
vermelden dat die 88 procent heel hoog is, dus wij gaan er wel vanuit dat dat wat gaat 
zakken. Landelijk is veertig procent het gemiddelde, dus we zitten nu echt enorm hoog, 
dus nou ja, het zou heel mooi zijn als we dat vasthouden, maar de kans is wel groot dat 
dat wat minder wordt en wat hierbij van belang is, dat die POH-ers die begeleiden dus 
zelf die kinderen, maar kijken dus inderdaad ook is er een alternatief in dat voorliggende 
veld, in het preventieve veld, dus het is ook heel belangrijk dat die POH-ers voldoende op
de hoogte zijn van het aanbod wat er in het preventieve veld is en ze moeten ook op de 
hoogte zijn van het normenkader, maar daar vertel ik jullie dadelijk wat meer over. Dan 
de inkoop en contractmanagement waar we ook op sturen. Nou we kopen op twee 
verschillende niveaus in, jeugdhulp. Dat doen we regionaal, dan gaat het echt over 
jeugdhulp met een beschikking en dat wordt uitgevoerd door de Serviceorganisatie 
Jeugd en daarnaast zijn we sinds ik denk ongeveer een jaartje ook lokaal met aanbieders
contracten aan of overeenkomst aan het afsluiten in het kader van jeugdhulp naar voren 
en daar gaat het over jeugdhulp zonder een beschikking, dus daar kan je veel 
gemakkelijker naartoe. Zoom ik even in eerst op de regionale inkoop. Met ingang van 1 
januari 2022 zijn er dus nieuwe overeenkomsten gesloten met de jeugdhulpaanbieders 
en daar is een heel lang proces aan vooraf gegaan middels een SAS-procedure waarop 
allerlei samen jeugdhulpaanbieders gesprekken zijn gevoerd, zich hebben ingeschreven. 
Per 1 januari zijn we dus daarmee in zee gegaan. De basis vormen zes kernwaarden 
waarin we dus echt zeggen van nou die zes kernwaarden staan voor ons centraal, maar 
ook voor die aanbieders en dat is bijvoorbeeld jeugdigen groeien thuis op, ja daar waar 
zo veel mogelijk en ieder kind volgt onderwijs bijvoorbeeld en de jeugdhulp moet zorgen 
voor een toenemende zelfredzaamheid en een duurzaam herstel. Nou ja zo hebben we 
zes kernwaarden en iedere aanbieder die gecontracteerd is of ingekocht is, die heeft 
daarmee ook zich gecommitteerd aan die zes kernwaarden. De regionale inkoop heeft 
ervoor gezorgd dat de kwaliteit verbeterd is, dus de kwaliteitseisen zijn aangescherpt en 
daarnaast hebben we er ook voor … heeft het er ook toe geleid dat we minder 
aanbieders hebben gecontracteerd. Er zijn ook faire tarieven afgesteld …

De heer Van der Spoel: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Mag ik … ik weet dat de vragen straks worden gesteld. Over 
deze, u zegt minder aanbieders maken we nu gebruik van. Wat is minder? Hoeveel 
waren het er en met hoeveel hebben we er nu te maken?

Mevrouw Van Ipenburg: In aantallen weet ik hem niet zo uit mijn hoofd, maar het was 
een afname van om en nabij de tien procent van het aantal aanbieders, dus het zijn er 
nog steeds wel aardig wat. Wat we wel zien en dat is gelijk een winstwaarschuwing, door
een wijziging van, ja een wijziging woonplaatsbeginsel is dat, dat is een beetje techniek, 
vallen kinderen die voorheen onder een andere regio, een andere gemeente vallen, als 
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ze oorspronkelijk uit Dordt komen, nu uit Dordt, daardoor zien we een enorme toename 
van het hele specifieke contracten die we moeten sluiten voor die kinderen, want die 
wonen vaak niet eens meer in de regio, dus dat zijn aanbieders waar we ook geen 
contract mee hebben, dus de vaste partners is met ongeveer tien procent afgenomen, 
daarnaast zien we helaas wel dat door die wijziging we in ieder geval de komende jaren 
meer van dat soort hele kleine specifieke contractjes zullen moeten sluiten. 

Mevrouw Van Oostrum: Ja dat zie je dadelijk in de data ook, want dan hebben we het 
aantal aanbieders en dan zie je dus ook nog een behoorlijk plukje ja van de aanbieders 
inderdaad die eigenlijk naar ons toe zijn gekomen middels het woonplaatsbeginsel. Even 
kijken, waar was ik gebleven. Ja we hebben een landelijke benchmark gedaan, dus er zijn
andere tarieven afgesproken, meer faire tarieven. Daarnaast zijn er ook eisen gesteld 
aan bijvoorbeeld de winstmaximalisatie en de SROI en dat staat voor Social Return On 
Investment, dus dan moet je ook wat terug doen voor de maatschappij en er is een 
normenkader ingevoerd en daarover, daar zal ik even verder op inzoomen. Ja er zijn dus 
normen gesteld voor de uren, voor de duur en de intensiteit van zorg en die zijn 
opgenomen in overeenkomsten en er wordt vanuit gegaan dat voor 85 procent van de 
jeugdigen is die norm toereikend, dus voor een aantal jeugdigen zal nooit die norm 
hoeven te behalen en er zijn ook natuurlijk jongeren waarvoor het net, waarvoor het te 
weinig is en als dat zo is dan is het zo dat een aanbieder dus terug moet naar het Sociaal
Wijkteam of naar de gecertificeerde instelling en moet vragen om verlenging of om 
ophoging van het normenuur en daarmee kunnen we dus ook als gemeente, dus die 
professionals in het Sociaal Wijkteam, die voeren dus een toets uit, zowel administratief, 
dus ze houden ook bij van welke aanbieders zijn dat dan vooral die om … het kan zijn dat
bijvoorbeeld voor een zelfde product één aanbieder heel vaak om een 
normoverschrijding vraagt en een ander helemaal niet. Nou daar is natuurlijk, dat is 
interessant om te onderzoeken, hoe kan dat, maar ja het kan ook zo zijn dat we 
helemaal geen verschillen tussen aanbieders zien en dat we wellicht iets met die norm 
moeten natuurlijk, maar daarvoor doet het Sociaal Wijkteam een administratieve toets, 
dus dat is puur en alleen administreren van die normoverschrijdingen en daarnaast 
willen we ook gaan werken aan een kwalitatieve toets en dan wordt er gekeken van ja 
maar is het echt noodzakelijk of inderdaad is er niet iets in het preventieve, algemene 
voorzieningen waar we onze jongeren misschien beter passend kunnen helpen, dus dan 
vindt er ook een kwalitatieve toets plaats en daar vindt dus nog een regionaal of lokaal 
en ook regionaal afstemming over plaats. En waarom regionaal, omdat de aanbieders 
hier regionaal gecontracteerd zijn, dus op het moment dat wij hele andere eisen of een 
hele andere kwalitatieve toets doen, ons Sociaal Wijkteam, als een andere 
buurgemeente, dan is het natuurlijk ook niet helemaal werkbaar voor die aanbieders, 
dus we proberen daarin wel echt samen op te trekken met onze ja de gemeenten in 
Zuid-Holland Zuid. 

De heer Kwaak: Ook heel even tussendoor. 

De voorzitter: De heer Kwaak, ja. 

De heer Kwaak: Dank u wel voorzitter. U heeft het over de aanbieder moet terug naar 
het Sociale Wijkteam. Is dat a, niet een papieren rompslomp wat we gaan doen dan? Kan
het niet … ik neem aan dat een aanbieder, die heeft iemand onder behandeling. Je hebt 
voor laten we zeggen acht uur gehad en hij heeft tien uur nodig. Kan dat niet simpeler of
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niet makkelijker? Het lijkt mij als het weer terug naar het Sociale Wijkteam gaat, dan ligt 
het daar weer twee weken op de plank voordat het weer verdergaat.

Mevrouw Van Oostrum: Ja dat is een aanname, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Ja 
het zorgt natuurlijk voor administratie, maar we hopen daardoor ook wel uiteindelijk dus 
betere hulp te kunnen bieden aan de jeugdigen, wat misschien is die twee uur wel 
helemaal niet passend en is iets anders veel beter of passender, dus ja. 

De heer Kwaak: Ik vraag het aan iemand van het Wijkteam straks. 

Mevrouw Van Oostrum: Ja.

De heer Kwaak: Allemaal specialisten. 

Mevrouw Van Oostrum: Is goed. Ja en wat ik ook zei, die normoverschrijding, als die 
nodig is dan wordt dat gewoon gedaan en er is ook een verplichting om af te wijken op 
moment bijvoorbeeld als er dreigende uithuisplaatsing is. Die 85 procent ja. Nee maar 
als er een dreigende uithuisplaatsing is of een dreigend schooluitval of een rechterlijke 
uitspraak is, dan zal altijd van die norm afgeweken worden, dus er zeker wel ja gevallen 
waarin die norm sowieso overschreden wordt. Dan gaan we het hebben even over het 
contractmanagement. Nou we hebben dus contracten met de aanbieders daarin. Daar 
voert de SOJ voert het contractmanagement daar voor ons uit, maar dat doen we dus 
sinds dit jaar ook samen met de SOJ, omdat we als gemeente ook gewoon veel meer 
willen weten van wat gebeurt er bij aanbieders en waar kan het mogelijk beter, dus we 
sluiten ook aan bij die gesprekken met aanbieders en daarnaast heeft de SOJ dus 
gesprekken individueel met aanbieders, maar ook collectief en wij noemen dat dan de 
ontwikkeltafels, daar komen allerlei aanbieders bij elkaar en worden gewoon 
bijvoorbeeld zo’n norm, bijvoorbeeld als wordt geconstateerd dat een norm in heel veel 
gevallen niet passend is, dan kan daar in zo’n tafel of tijdens zo’n tafel over gesproken 
worden, dus die vinden een aantal keer per jaar plaats, dus dat is die gestructureerde 
dialoog, dat wordt gedaan op ontwikkeltafels en uiteindelijk is het de bedoeling natuurlijk
dat je die overeenkomst die je hebt gesloten, dat je die beter, optimaal uitnut en dat we 
ook kijken van nou ja wat hebben we regionaal ingekocht en wat kopen we lokaal in, 
want ook daarin zit natuurlijk ja dat communiceert met elkaar. Dan het lokale, nou ja 
lokale inkoop, jeugdhulp naar voren. Dat is iets wat we sinds een jaartje ongeveer doen 
en waarin we eigenlijk willen dat bestaande jeugdhulp gewoon beschikkingsvrij kan 
worden aangeboden, maar ook waar nieuwe vormen worden … of nieuwe en meer 
groepsgericht aanbod wordt gecreëerd, dus veel jongeren krijgen individuele begeleiding
of gericht individueel, terwijl je kunt natuurlijk, als het in een groep kan is dat vaak ook 
efficiënter en kunnen ze zich aan elkaar optrekken, dus daarom kijken we van joh kan er 
nou niet meer groepsgericht aanbod gecreëerd worden of is er aanbod wat we nu nog 
niet hebben en waar we dus iets voor moeten creëren en de voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld de BSO+, dat is BSO voor kinderen met een medische achtergrond, FLITS 
en ook GGZ naar voren. Nou degene achter de tafel dadelijk, Vanessa, kan jullie daar wat
meer over vertellen. Uiteindelijk is het zo, wij willen natuurlijk met jeugdhulp naar voren 
niet dat dat hetzelfde aanbod is maar dan zonder een beschikking, want dan ja dan 
scheelt het inderdaad die beschikking, dan scheelt het iets in administratie, maar dat 
zou niet moeten zijn, het zou meer moeten zijn, dus je wilt dat die partners meer 
samenwerken, dat er dus nieuw aanbod gecreëerd wordt en meer groepsaanbod. Nou en
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dan als je kijkt van wat we ook al aangaven, het Sociaal Wijkteam, de POH-ers. Die 
moeten natuurlijk al afweten van wat wij inkopen op het gebied van jeugdhulp naar 
voren, want ook daar moeten zij natuurlijk naar doorverwijzen, zodat er minder 
verwijzingen naar de duurdere jeugdzorg worden afgegeven. En dan de laatste, het 
sturingsinstrument is die samenwerking, dus wij stimuleren de samenwerking, zoals ik 
net al aangaf, tussen de verwijzers dus de toegang, maar ook met jeugdhulpaanbieders 
en andere partners in het preventieve veld. Nou dat doen we bijvoorbeeld met die 
aanbesteding en waar we eerst alleen het Sociaal Wijkteam en Buurtwerk en het 
jongerenwerk apart subsidieerden, hebben we dat nu weggezet in één opdracht, waarin 
wij dus ook willen dat er meer met elkaar wordt samengewerkt en waar de Buurtwerk en 
jongerenwerk zich veel meer op straat bevinden dan het Sociaal Wijkteam, wil je gewoon
dat zij dat verlengstukje zijn en dat ze dus eerder signaleren, eerder signaleren, maar 
ook bijvoorbeeld dat jongeren die zij bij het Sociaal Wijkteam aankloppen misschien 
gewoon geholpen kunnen worden door iemand, door een jongerenwerker en niet door 
een professioneel en met een beschikking. Nou de samenwerking tussen huisartsen en 
…

De heer Safranti: Voorzitter. 

De voorzitter: De heer Safranti. 

De heer Safranti: Ik wilde mijn mond blijven houden hoor, maar op den duur, ja … 

Mevrouw Van Oostrum: Het is heel, ja … 

De heer Safranti: Het wordt zo abstract op den duur. U geeft aan we hebben afspraken 
gemaakt met POH-ers en met jongerenwerk en dat soort dingen, maar gaat het niet om 
het maatwerk, dat dat gewoon professionele personen het beter oppakt dan het 
goedkopere, volgens mij, want dat heb ik een paar keer nu gehoord dat u dus juist niet 
naar die beschikking, niet naar die dure partij wil gaan, maar meer goedkoper wil 
oplossen. Ook prima, ook prima, daar moet u zeker naar kijken, maar ik zou zeggen joh 
zeker als het om kinderen gaat dat u dus wel die maatwerk probeert te leveren en een 
POH GGZ, zeker voor jeugd, ja, 88 procent dat is knap, alleen hoe ga je dat volhouden? 

Mevrouw Van Oostrum: Ja volgens mij heb ik of misschien heb ik het wel gezegd, het 
woord goedkoop niet in mijn mond genoemd. Inderdaad …

De heer Safranti: Nee …

Mevrouw Van Oostrum: Jeugdhulp is … ja. Jeugdhulp is duur, maar het gaat uiteindelijk 
dat we kinderen passend helpen en dat is sneller, korter, dichtbij en uiteindelijk hopen 
we dan natuurlijk ook inderdaad dat het financieel iets doet, want zoals je straks gaat 
zien in de data neemt het aantal jeugdigen iets of wat toe, maar ook echt de kosten van 
jeugdhulp nemen toe, dus we willen wel degelijk dat daar natuurlijk ook iets gaat 
veranderen, maar ik wil vooral dat ze geholpen worden door die POH-er, omdat dat voor 
dat kind veel sneller is dan dat ze doorverwezen wordt naar een GGZ-instelling waar 
wachtlijsten zijn, dus die POH-er kan veel sneller dat kind begeleiden en ook passender 
ja en daarmee is het ook dus goedkoper. 
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De heer Safranti: Ja maar ook wel beperkter. POH is beperkt. 

Mevrouw Van Oostrum: Ja maar op het moment dat een POH-ers het dus niet alleen kan 
of niet zelf kan, zal die echt wel doorverwijzen, dus het is niet zo dat ja, uiteindelijk gaat 
het kind staat voorop en passend, snel, tijdig en ja, maar het zijn communicerende 
vaten, dus we zetten in op die POH-er. Dat betekent niet dat we inderdaad aan de 
jeugdhulpkant helemaal niks hoeven te doen, want ook daar moeten we, dus we moeten 
op alle vlakken en het is heel veel en heel abstract, snap ik, dus als jullie ook na vandaag
nog vragen hebben, stel ze gerust, geen probleem, maar we moeten dus op al die 
knoppen wat doen. Nou ja dat is de vraag, misschien zeggen jullie wel van nou doe 
vooral helemaal niks op die ene knop, maar wij proberen natuurlijk wel aan alle … de ene
knop draaien en je draait aan een andere knop en samen zorgt het ervoor dat we de 
kwaliteit in het jeugdhulplandschap waarborgen en uiteindelijk ook de financiën proberen
onder controle te houden. Dus, ja. Even kijken hoor. Ik wilde nog heel even kort 
aanstippen Kansrijke Start. Dat is ook wel een mooi iets. Daar zetten we echt in op de 
eerste duizend dagen van het jonge kind. Dat is ontzettend preventief. Dat heb ik tot 
voor kort zelf mogen begeleiden hier intern. Dan hebben we het zelfs echt al over 
preconceptiefase, want ook daarin kan al zoveel gedaan worden, dus daar werken we 
bijvoorbeeld samen met gynaecologen uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis, met 
verloskundigen hier, met de kraamzorg, met de jeugdgezondheidszorg, ook het Sociaal 
Wijkteam, allemaal samenwerkingen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat kinderen 
hier kansrijk, veilig en gezond opgroeien en nou ja, hopelijk later niet hulp nodig hebben 
en daar zit ook onderwijsjeugdhulp zit daar ook, schuurt het ook aan, want Kansrijke 
Start is nul tot vier of eigenlijk nul tot twee, maar wij breiden dat dan verder uit en op 
een gegeven moment gaan kinderen natuurlijk naar de kinderopvang, naar school, dus 
daar werken we ook met elkaar samen. En dan hebben we nog een samenwerking op het
veiligheidsvlak en daar noemde ik net ook al Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daar kijken 
we echt naar kinderen waar zorgen zijn over de veiligheid om daar beter, sneller met 
elkaar in de keten in samen te werken.

De heer Van der Spoel: Voorzitter. 

De voorzitter: Een hele korte vraag nog, want ik denk dat we naar de cijfers moeten. 

De heer Van der Spoel: Ja hij is heel kort inderdaad. Die samenwerking Sociaal Wijkteam 
en veiligheidsketen. Zijn dat die zogenaamde proeftuinen of is dat weer iets anders, van 
het Rijk is gezegd samenwerking tussen de Raad voor Kinderbescherming, Veilig Thuis 
en Sociale Wijkteams. Is dat het? 

Mevrouw Van Oostrum: Nee niet exact, maar …

De heer Van der Spoel: Oh jammer. Anders had ik hem. 

Mevrouw Van Oostrum: Nee, maar hij mag dadelijk gesteld worden en degene die daar 
verantwoordelijk voor is, zal dat centraal gaan terugkoppelen aan het einde.

De voorzitter: ‘…’ die vragen. 
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Mevrouw Van Oostrum: Nee en om nou ja, zal ik het stokje overdragen aan Corina, want 
ik zie inderdaad dat ik al echt ontzettend lang aan het woord ben. Jullie wilden heel 
graag data hebben. Dat gaan jullie nu krijgen. Wel een belangrijke is dat vertellen ook 
belangrijk is, dus die data is tellen, heel belangrijk, maar ook het vertellen daarbij is heel 
belangrijk.

De voorzitter: Mag ik heel even kort, want er is nog één vraag van de heer De Boer, want
die kijkt me heel sneu aan. 

De heer De Boer: Dank u voorzitter. Nee dit is een beeldvormende avond, dus ik denk ik 
ga even nog niks vragen zolang de presentatie wordt gegeven. We gaan nu naar de 
cijfers, maar ik werd toch even getriggerd op pagina vier. Daar stond daarstraks in om 
het jeugdhulplandschap en nu en in de toekomst financieel haalbaar te houden en de 
kwaliteit van de jeugdhulp te kunnen waarborgen, is beleid noodzakelijk. Ik ben even 
benieuwd hoe urgent is nu? Is het zo dat we nu echt om moeten omdat het gewoon te 
duur wordt of hebben we nu nog even een aantal maanden dit jaar om te kijken van 
welke kant we opgaan? Nou ik zie heel veel goeie ideeën staan en daarna gewoon kijken 
naar de toekomst. Hoe urgent is nu?

Mevrouw Van Oostrum: Ja nou ja urgent, niet per se. We hebben het hier over maanden. 
We krijgen natuurlijk vanuit het Rijk worden we ook wel gecompenseerd, dus volgens mij
komen we dit jaar wel redelijk uit, maar het Rijk heeft natuurlijk ook bezuinigingen 
aangekondigd en dus ook die landelijke hervormingsagenda, dus ja dit is zeker urgent ja.

De voorzitter: Dank u wel. 

Mevrouw Van Ipenburg: Dan gaan we naar de data. Even één opmerking vooraf. Deze 
data zijn gegenereerd door onze data-analisten, die zijn heel erg goed in het genereren 
van data, maar voelen zich er wat minder prettig bij het brengen van de data bij een 
commissie zoals deze, dus ik loop met de data van mijn zeer gewaardeerde collega. Dat 
even als opmerking vooraf. Het is niet zo dat ik er niks van weet, maar hier en daar zal ik
op een detailvraag mogelijk ook zeggen van kan je even later op terugkomen. Jeugdhulp 
in Dordt. Nou Susan gaf net al aan, even omdat die ook in de data een aantal keren 
terugkomt, even het onderscheid tussen jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering op een rijtje. Jeugdhulp is de daadwerkelijke hulp die geleverd wordt 
aan gezinnen en kinderen. Jeugdbeschermingsmaatregelen is als een rechter zegt 
ouders u mag het even niet helemaal zelf doen, wij gaan met u meekijken of in het 
ergste geval wij nemen het van u over en jeugdbescherming … jeugdreclassering, foei, 
een kind heeft iets fouts gedaan. De rechter zegt, loop even een tijdje iemand met jullie 
mee om te kijken of dat niet weer een volgende keer gebeurt. Ik haal ze even uit elkaar, 
omdat het eigenlijk totaal verschillende instrumenten zijn. Het ene is echt het uitvoeren 
van maatregelen en het andere is echt de hulp.

De voorzitter: Er is even een snelle vraag tussendoor.

Mevrouw Van Ipenburg: Kom maar door. 

De voorzitter: Van de SP. 
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De heer Portier: Ja even over dat onderscheid tussen jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Jeugdbescherming wordt door een rechter opgelegd. Nu is er een trend om zeg maar de 
rechter te ontlopen, doordat problemen in een gezin vaak gezegd wordt van nou u kunt 
maar beter deze of die maatregelen accepteren want anders komt er een gang naar de 
rechter. Weet u in hoeverre dat in onze regio speelt en hoe dat de cijfers hier beïnvloedt?

Mevrouw Van Ipenburg: Dat is een hele lastige vraag, omdat je die nooit in de cijfers 
terug ziet, dus als ik hem puur cijfermatig benader, zeg ik dat kan je niet zien. Dat is het 
hele sec antwoord. Tegelijkertijd weten we wel dat er soms ook druk uitgevoerd wordt 
om te voorkomen dat er uiteindelijk echt een maatregel uitgevoerd wordt en de 
professionele overwegingen daarvan zitten echt bij de professionals in het veld, maar 
dat kan je nooit uit de data exact zien. Het zal nooit zo zijn dat er echt op die manier zo 
keiharde druk uitgevoerd wordt, maar dat het meespeelt ook in de hoofden van mensen 
en ook in de hoofden van gezinnen, los van het feit of het gezegd wordt, ja. Soms voelen
gezinnen de druk zonder dat het ook gezegd hoeft te worden, dus daar zit een 
ingewikkeldheid in, maar wat je hier in de cijfers ziet is als er daadwerkelijk een 
maatregel uitgesproken is. Dan komen ze in de cijfers terug als maatregel. Misschien 
niet helemaal bevredigend, maar dat is wel wat ik er op basis van de data zeg maar over
kan vertellen.

De voorzitter: Dank u wel. Gaat u maar door hoor.

Mevrouw Van Ipenburg: We gaan even kort naar een algemeen beeld, we gaan even 
kijken naar welke populatie hebben we nou in Dordt, hoe ziet die leeftijd er uit, van 
welke jeugdhulp maken ze gebruik, hoelang maken ze daar nou ongeveer gebruik van. 
Susan zei net al, we hebben drie typen verwijzers. Bij welke verwijzers komt nou de 
jeugd uit Dordt vandaan en maken ze vooral gebruik van ZIN of PGB. Daar gaan we. Zorg
in Natura, dus gecontracteerde zorg of PGB, Persoonsgebonden Budget. Dank je wel. We 
kijken hier naar links de staafjes van het aantal jeugdigen per jaar en rechts naar de 
staafjes van de totale kosten per jaar. Wij hebben hier drie jaren naast elkaar gezet, drie 
afgeronde jaren, 2019, ’20 en ’21, zodat u een beetje zicht krijgt op hoe dit in de historie 
zich ontwikkelt. Dan zie je eigenlijk twee bijzondere dingen. Het eerste wat toch wel wat 
bijzonder … nee drie. Het eerste wat bijzonder is, is dat de beschermingsmaatregelen 
beide afnemen qua aantallen, dus dat is eigenlijk een heel mooi signaal, want je wilt niet 
dat ouders onder toezicht worden gesteld of dat er, dus je wilt juist dat er zo veel 
mogelijk in dat vrijwillig kader gebeurt. Dat zie je in de cijfers als het om Dordt gaat. Het 
tweede wat je ziet, is dat in 2021 het aantal jeugdigen wat gebruik heeft gemaakt van 
jeugdhulp aardig is toegenomen en het derde opvallende is dat de gemiddelde kosten en
de kosten per jaar harder oplopen dan het aantal jeugdigen. Dat is het algemene beeld.

Mevrouw Lammens: Voorzitter, mag ik vragen of dit door corona komt? 

Mevrouw Van Ipenburg: Ook die is vrij lastig te duiden. Wat we hebben gezien is dat 
bepaalde typen jeugdhulp meer gebruikt werd in 2021 dan voorheen. Eén van die typen 
jeugdhulp was bijvoorbeeld de dagvoorzieningen, dagbehandeling en dagbesteding. 
Waar het wel aannemelijk lijkt dat dat heeft te maken met corona, doordat de uitstroom 
richting het onderwijs onvoldoende op gang kwam. Nou dat is wel een element wat we 
hebben gezien waardoor er vermoedelijk een linkje ligt met corona, wat niet … weetje je 
kunt geen causaal verband aantonen. Je denkt een bepaalde logica te zien, maar je kunt 
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hem niet zeg maar wetenschappelijk onderbouwen. Ik kan hem niet zo hard hier 
neerleggen. Dat is te hard, maar er lijkt een verband te zijn. Dat gaat wel over die aantal
jeugdigen per jaar. De stijging van de kosten per jeugdige per jaar is misschien minder 
op die manier te framen. Er zit minder een direct verband met corona. Ook wel iets, 
omdat er mogelijk iets meer zorgintensiteit, de zorg is wat intensiever geweest, maar dat
je die lijn zo vanaf 2019 zo ziet, kunnen we niet zo goed daaraan relateren. Nou dit … ja?

De heer Van Dam Timmers: Ja voorzitter. 

De voorzitter: De heer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Ja dank. Ik heb een vraag. We zien nu cijfers vanaf 2019. Ik 
was dan wel benieuwd, er zit natuurlijk ook een stukje voor waarin we dit al doen. Is er 
een reden waarom jullie dat niet laten zien?

Mevrouw Van Ipenburg: Nee hoor, dat is overzichtelijkheid.

De heer Van Dam Timmers: Oké. 

Mevrouw Van Ipenburg: Ik bedoel ik had ook staafjes vanaf het begin bij wijze van 
spreken kunnen laten zien, maar we hebben ervoor gekozen om drie jaar te laten zien 
zodat je ook een beetje nog kunt zien waar je naar kijkt.

De voorzitter: Ik ga heel even tussendoor. We hebben niet zo heel erg lang meer, dus als
we straks nog uit elkaar willen met die tafels, dan denk ik dat er wel een klein beetje 
versnelling moet komen …

Mevrouw van Ipenburg: Oké. 

De voorzitter: En dat het handiger is om de vragen te bewaren. Ja, dus dan als mevrouw 
verder wil gaan heel graag. 

Mevrouw Van Ipenburg: Ja dank u wel. Waar we hier naar kijken zijn aan de linkerkant 
omhoog zie je het percentage kosten en aan de onderkant het percentage van het aantal
cliënten. Dit lijkt heel abstract, maar als je aan die onderkant de 10 procent van het 
aantal cliënten pakt, je gaat naar boven, zie je dat 10 procent van je aantal cliënten 
ongeveer 65 procent van je totale kosten betekent. Er is dus een hele kleine populatie 
die hele hoge kosten met zich meebrengt en er is een hele grote populatie die relatief 
lage kosten met zich meebrengt per cliënt, want die heel veel met z’n allen bij elkaar, 
nou ja, dus daar zit echt een, je ziet een omslagpunt bij ongeveer dertig procent van je 
aantal cliënten, dertig procent van je aantal cliënten in Dordt zit op ongeveer, wat zei ik, 
negentig procent van de totale kosten, dus daar zit … uit deze hier wordt heel mooi 
zichtbaar dat een relatief klein deel van je totaal aantal jeugdigen die jeugdhulp gebruikt
hoge kosten met zich meebrengt. Kan je op twee manieren naar kijken. Ze zijn te duur. 
Kan je ook naar kijken van gelukkig, de meest kwetsbare kinderen helpen we blijkbaar. 
Even twee perspectieven bij dit diagrammetje. Waar we hier naar kijken is het aantal 
actieve toewijzingen, dus we kijken even niet meer in de geschiedenis, maar kijken even 
in het hier en nu. Hoeveel jeugdigen zijn er nu met een toewijzing, dus met een 
beschikking jeugdhulp of een bescherming of een reclassering. Wat je dan ook hier weer 
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ziet, is dat het percentage jeugdbescherming en jeugdreclassering echt relatief laag is. 
Wat dit op jaarbasis gaat betekenen kunnen we nog niet helemaal zo destilleren hoor, 
maar dit is het aantal actieve jeugdigen wat momenteel een toewijzing heeft. We weten 
ook nog niet overigens of deze allemaal nu nog jeugdhulp ontvangen, alleen de 
toewijzing loopt nog. In de leeftijdscategorie, deze hebben we er ook even bijgedaan ook
om te kijken naar waar zit nou die preventieve kant, waar zit nou die kant in 
samenwerking met het onderwijs, waarom zou je daarop versterken, waarom zou je die 
sturing daar zoeken. Nou hierom. We zien de toename van het aantal jeugdigen wat u op
de eerste dia zag vooral bij jeugdigen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet 
onderwijs, begin MBO en we zien ook juist bij die categorie de kosten enorm oplopen. 
Ook hierbij wel even aangeven dat de groep 18 tot en met 22 vermoedelijk iets zal 
groeien, omdat er een tijdje geleden, twee jaar geleden is gezegd dat pleegzorg en 
gezinshuiszorg standaard voor kinderen doorloopt tot 21 jaar, dus als deze cijfermatig 
iets groeit, betekent niet gelijk dat de gemeente het 18-min, 18-plusbeleid niet goed 
uitvoert. Even omdat het daar net ook over ging. We verwachten daar een groei, lichte 
groei van die populatie de komende tijd, ook omdat juist die kinderen lang in zorg zitten. 
Hier zie je dat ongeveer 65 procent van de jeugdige in zorg vooral gebruik maken van 
veelvoorkomende jeugdhulp. Dat is een relatief eenvoudige begeleiding, behandeling bij 
de psycholoog in het dorp, om de hoek, in de wijk. En de enkelvoudige specialistische 
GGZ. Relatief veel enkelvoudige hulp. Dat zegt niet alles, want soms wordt die 
enkelvoudige hulp ook ingezet om een maatwerkpakketje te maken voor juist die meer 
complexere casuïstiek. Tegelijk zie je ook dat die complexe casuïstiek, die zie je 
voornamelijk terug bij hoogspecialistisch, bij wonen, dat zijn kinderen die niet thuis 
wonen en bij LTA, ook weer zo’n prachtige afkorting. Dat is de landelijk gecontracteerde 
zorg die zo specialistisch is dat gemeentes daar op VNG-niveau met elkaar 
samenwerken, dus de VNG, die verzorgt een aantal contracten waar gemeentes gebruik 
van kunnen maken. Die percentages zie je dus eigenlijk, verwacht je een weerspiegeling 
van die tien procent die net heel hoog in je kosten zat, die zitten vooral in die 
categorieën. Als je naar de aantallen kijkt, zie je wel een iets ander beeld dan als je naar 
de kosten kijkt. We zeiden net al, het aantal hoogspecialistisch is relatief weinig, maar 
als je naar de kosten per jaar kijkt, zie je ineens een andere verhouding. Hetzelfde geldt 
voor jeugdhulp met wonen. Eigenlijk is dit een beetje een inkleuring van die mooie boog 
die u net zag, tien procent van de jeugdigen zitten op … dertig procent van de jeugdigen
zit op negentig procent van je kosten. Dat zie je hier ook op die manier terugkomen. Ik 
ga ze niet allemaal met elkaar vergelijken, maar het is meer het beeld van wat geeft het.
Heel ander plaatje. Het is eigenlijk min of meer toevallig bijna dezelfde dertig/zeventig 
verhouding. Daar zit geen causaal verband, laat ik die gelijk gezegd hebben, maar dertig
procent van de jeugdigen hebben een toewijzing. Daar wordt op gefactureerd korter dan 
een jaar. Zeventig procent van de jeugdigen wordt op gefactureerd langer dan een jaar. 
Nou en die aantal jaren, dan neemt dus het aantal percentage jeugdigen waarover wordt
gefactureerd neemt af zoals u ziet. Ook hier weer de vooraankondiging. Die laagste 
cijfers bij tien, elf, twaalf, veertien, zestien jaar, die zullen afnemen. Heeft ook te maken 
met de invoerdatum van de Jeugdwet en die kinderen die bijvoorbeeld in pleeggezinnen 
en gezinshuizen wonen en daar gewoon tot hun eenentwintigste blijven wonen, dus die 
categorie zal in de loop der jaren gaan toenemen. Hier zien we wel echter ook iets 
bijzonders en dat is de kostenontwikkeling. Als jeugdigen korter dan een jaar in zorg zijn,
dan nemen de kosten per jaar zijn relatief laag en voor ieder jaar dat een jeugdige langer
dan een jaar in zorg is, nemen de kosten per jaar onevenredig toe. Misschien niet gek als
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je weer naar die complexe zorg en die dertig/zeventig en die verhoudingen kijkt, maar 
daar zit dus, als je dus nadenkt over je sturing en over waar ga je je energie op inrichten,
zijn dit wel goeie beelden om op het netvlies te hebben denk ik. Zorg in Natura, ZIN en 
PGB, het Persoonsgebonden Budget. Zorg in Natura, waarom is deze in het kader van 
sturing van belang. Bij Zorg in Natura heb je eigenlijk tweeledige sturing. Je stuurt via je 
toegang en je stuurt via je contracten en je contractmanagement. Bij PGB mis je dat 
tweede deel. Je verstrekt namelijk een Persoonsgebonden Budget aan ouders, die daar 
zelf zorg voor inkopen, dus je sturing op die achterkant van die zorg, die is bij PGB niet 
aanwezig. Kan heel legitiem zijn om daarvoor te kiezen. Het is wel goed om het je te 
realiseren. Het grootste gedeelte van de zorg die de jeugdigen in Dordt gebruiken, wordt
gebruikt via Zorg in Natura, dus er wordt zorg afgenomen van een gecontracteerde 
aanbieder. Ja wie leveren al dan allemaal zorg in Dordt. Dat zijn er in totaal ik dacht, de 
vraag was net, ik geloof dat er momenteel 86 zijn. Dat is inclusief de aanbieders die dus 
via kleine contractjes kinderen bedienen die hier helemaal niet meer wonen. Ik doe dit 
even uit mijn hoofd hoor, dus pin me er niet op, want er kunnen er ook 85 of 87, maar 
om en nabij dat aantal staat mij bij.

Mevrouw Van Oostrum: Ja hij staat er ook.

Mevrouw Van Ipenburg: Oh hij staat er. 86 gecontracteerde aanbieders, daar zat mijn 
verwarring. Ja. En dat is dus inderdaad van de psycholoog, de enkelvoudige 
psychologenpraktijk tot en met de grotere jeugdhulpaanbieders die complexe zorg 
leveren. Hier zie je dus dat aantal regionaal niet gecontracteerd, 47, en dat is dus het 
percentage waarvan we verwachten dat het gaat groeien nog vanwege die kinderen die 
niet meer in de regio wonen, maar sinds 1 januari wel onder de verantwoordelijkheid van
de regio vallen. Zo zijn er ook kinderen administratief uit onze regio verhuisd, omdat ze 
verantwoordelijkheid onder een andere regio of onder een andere gemeente vallen. LTA 
is, dat is wat ik net zei, kinderen die gebruikmaken van die landelijke overeenkomsten 
die de VNG namens alle gemeenten in Nederland heeft gesloten. Je ziet hier de GGZ, 
specialistische GGZ met Yulius groot, Stichting Enver met de jeugd en opvoedhulp groot 
en daarnaast zie je een aantal middengroot, regionaal middengrote organisatie, die voor 
Dordt een stevig aandeel hebben, dus als je dan ook kijkt van hoe is dan dat 
contractmanagement samen, nou dan zit je, deels heb je regionaal alle gemeentes 
hebben hetzelfde belang, want Yulius is overal groot en Enver is ook overal groot, maar 
in dat linker rijtje staan ook praktijken die misschien voor de Hoekse Waard niet zo 
belangrijk zijn, maar voor Dordt wel. Nou daar proberen we dat contractmanagement 
samen vorm te geven, ook meer sturing aan te geven. Dat rechterrijtje ziet u de grootste
jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp bieden aan jeugdigen in Dordt via een 
Persoonsgebonden Budget. Hier weten we dus alleen van dat ze hulp leveren, want 
ouders hebben dat zelf ingekocht bij die partij. 

De voorzitter: Dank u wel voor de versnelling. Dat heeft u heel goed gedaan. Ik wilde 
toch nog even de gelegenheid bieden aan mijn collega’s om vragen te stellen, dus als er 
nu nog dringende vragen zijn, even een paar minuutjes. Ik zie gelijk vingers. De heer 
Portier. 

De heer Portier: Ja één dingetje. Ik zag bij het laatste tabelletje zeg maar de aantallen 
jeugdigen met een PGB en aantal jeugdigen met Zorg in Natura. Nou is veel minder in de
PGB, maar qua kosten is het bijna hetzelfde als ik het zo even snel zie. 
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Mevrouw Van Ipenburg: Dat heeft u goed gezien. 

De heer Portier: Hoe komt dat? 

Mevrouw Van Ipenburg: Daar is een foutje in geslopen. 

De heer Portier: Oké. 

Mevrouw Van Ipenburg: Ik zal nog wel even kijken of ik hem kan corrigeren en dat er een
juiste versie naar u toegestuurd wordt. Dat heeft u heel goed gezien.

De voorzitter: Wordt genoteerd hier. Iemand anders? De heer Boone van Beter voor 
Dordt.

De heer Boone: Ja dank je wel voorzitter. Dank voor de prestatie. Met name de drie 
achterliggende jaren zijn natuurlijk besproken in deze presentatie. In de bijgevoegde 
extra informatie die online staat, staan ook een dashboard en het aardige van 
dashboards is natuurlijk dat je bijna real time kunt volgen hoe de kosten zich gaan 
ontwikkelen, daar zit ook een forecast bij, maar ik zei het woordje bijna. Je kan bijna real 
time volgen. Ja er gebeurt nogal wat in de wereld en 2022 is anders dan 2021. 
Toenemende armoede, zal de komende maanden nog verder toenemen, want het effect 
van de maatregelen die vanuit Den Haag gaan komen zal nog wel even duren denk ik. Er
is een positieve correlatie tussen armoede en tussen sociale problematiek. U begrijpt 
denk ik waar ik op voorsorteer. Zijn er al signalen dat het explosief kan gaan stijgen, de 
jeugdhulp, en zijn er ook al gesprekken geweest en bent u daarop voorbereid als 
organisatie?

Mevrouw Van Ipenburg: Dat zijn vier vragen in één. Momenteel zien wij nog geen 
signalen en dat heeft ook deels te maken met de cijfers waar u naar kijkt zijn 
voornamelijk gebaseerd op facturatiedata. Er zit per definitie altijd een vertraging in van 
ongeveer twee maanden, tussen het moment dat de hulp geleverd is en het moment dat
de factuur zeg maar bij ons in het juiste vakje valt. Vervolgens heb je daar ook nog een 
korte verwerkingstijd voor nodig, dus actueels is altijd met een vertraging van 2, 2,5 
maand als alles maximaal volgens afspraak verloopt, dus daar heb ik ook een kleine 
voorzichtigheid in. De vraag is eigenlijk zijn de organisaties daarbuiten ook op voorbereid
en zijn we daar met elkaar op voorbereid, want vanuit inkoop en contractmanagement 
kan je daar niet één op één heel erg veel aan doen, want je hebt je contracten 
afgesloten. Binnen die contracten kan dat volume gemaakt worden, de vraag is alleen, is
het personeel er om te leveren wat er nodig is. De vraag is wil je dan met elkaar, dan 
heb je het weer over je sturing via je toegang, dat dat de jeugdhulpstroom in komt of wil 
je daar eigenlijk als gemeente ook iets anders op organiseren, dus die is niet zo 
eenvoudig te beantwoorden.

De voorzitter: Oké, dan is dat een goede voor zo meteen in een persoonlijk gesprek 
misschien. Ik stel voor dat u de verdeling gaat maken voor de groepen dat voor de 
mensen thuis dus even de vergadering nu niet meer interessant is. Dat wij over twintig 
minuten weer aan de tafel schuiven en even vier keer horen wat er dan besproken is met
elkaar, heel kort, dus ik zou zeggen gaat uw gang met de verdeling. Oké dank u wel. Ik 
wilde eventjes van mevrouw Van Oostrum en van mevrouw Van Ipenburg weten of … oh 
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die staat verstopt achter een paal … even heel graag weten hoe jullie dat plenaire stukje
willen doen. Willen jullie zelf iets vertellen of dat u dit even begeleidt? 

Mevrouw Van Oostrum: Ja ik denk dat het handig is als wij gewoon zelf even een 
terugkoppeling geven van de gesprekken die we hebben gevoerd en Corina en ik 
stonden inderdaad bij inkoop en contractmanagement en daar hebben we kort 
gesproken over het aantal aanbieders, dat dat nog steeds er 86 zijn en hoe je daar dan 
eventueel op het aantal kan sturen, maar ja die overeenkomsten zijn gesloten voor een x
aantal jaar, dus dat … ook de vraag werd gesteld kunnen we dan niet van die PGB niet 
af, maar dat is gewoon iets waar mensen, dat is landelijk, dat zit in de Jeugdwet, dus 
daar kunnen we niet … het is ook niet per se iets slechts natuurlijk hè. En waar hebben 
we het nog meer over gehad. Ja wij hebben ook wel echt even gekeken naar dat staatje, 
die dertig/zeventig, waar zet je dan op in, ga je echt inzetten op die dertig procent die 
voor zeventig procent van de kosten zorgt of nee, dertig procent die voor negentig 
procent van de kosten zorgt of zeg je van nee we gaan echt wel uit van die andere 
zeventig procent. Daar hebben we een veel groter bereik op, dus meer tevreden 
inwoners, maar nou ja. Daar hebben we het over had. 

Mevrouw Van Ipenburg: En de nul tot vier. 

Mevrouw Van Oostrum: Oh ja en we hebben het gehad over de nul- tot vierjarigen en 
over Kansrijke Start en de kinderopvang en of je daar al iets mee kunt doen. Ja. Zo ver 
dat stukje even. 

Mevrouw Veth: Zal ik even aanvullen. Bij ons ging het vooral over de toegang van het 
Sociaal Wijkteam en Nane zal straks ons misschien vertellen over Sociaal Pontonnier 
stukje. Bij ons ging het eigenlijk ook wel breder, dus wat dat betreft, ik heb van alles 
besproken met meerdere mensen, maar vooral ook over de integrale samenwerking 
tussen het lokale team en partners zoals de veiligheidspartners, maar ook bijvoorbeeld 
de POH kwam uiteindelijk nog ter sprake. Wat we ook besproken hebben is wel de 
toegankelijkheid van het lokale team, dus hoe kom je daar nu binnen eigenlijk als 
inwoner en hoe veilig voelt het om daar je vraag te stellen en wat wordt er dan men die 
vraag vervolgens gedaan. Ook wel omdat we dus meer verbinding maken met de 
veiligheidsketen van kan dat mogelijk bedreigend zijn voor een inwoner van ja, ga ik dan
niet heel snel naar de achterkant in het veld en daarin ook echt wel uitgelegd dat we 
juist willen dat het lokaal team naast de inwoner kan blijven staan en inwoners 
ondersteunt, ook bij complexe zaken en bij veiligheidszaken, zodat ze regie behouden, 
meegenomen worden in besluitvormingen een juist ook dat we in een vroeg stadium 
gezamenlijk kunnen optrekken. Nou verder hebben we ook nog wel eventjes een stukje 
bij de veiligheidsketen in de gecertificeerde instelling in de jeugdbescherming wat 
stilgestaan, onder andere de druk die daar op dit moment ook is met personele 
bezettingen, dus dat wijkt even af van het Sociaal Wijkteam, maar wel een belangrijke 
partner ook in het jeugddomein en dat we daar landelijk allerlei ontwikkelingen op 
gaande zijn met het toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming en ook dat we 
daar regionaal en lokaal nu actief op bewegen. Dat is denk ik even het voornaamste.

De voorzitter: Oké dank u wel en die mevrouw nog denk ik? Ja. Gaat uw gang. 
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Mevrouw Akpa: Ja ik heb ook vooral breed het gesprek gevoerd, maar ook over mijn 
functie en er werd ook gevraagd van nou zijn er niet meer professionals nodig die dit 
mandaat hebben en ik denk dat het ook belangrijk is dat de professionals die in het 
werkveld actief zijn dat die kunnen doen wat nodig is en ook de ruimte voelen om echt 
maatwerk te leveren en de jongeren in dit geval of de jeugdigen centraal te stellen, dus 
ik denk dat dat ook belangrijk is om ons hard voor te blijven maken, dus dat even over 
mijn gesprekken. 

De voorzitter: Oké dank u wel. Is er nog iemand van jullie? Ja? Gaat uw gang. Even u 
voorstellen alstublieft, want ik heb de namen niet …

Mevrouw Van Zanten: Dat is goed. Ik ben Vanessa van Zanten, projectleider Jeugdhulp 
naar voren. Wij hebben het gehad over onder andere de POH-Jeugd, dat nou ja nu 
inderdaad nog maar bij een klein aantal praktijken is. De vraag was ook van nou hoe zou 
dat er in de toekomst in een ideale wereld uitzien. We hebben gezegd van nou ja er is nu
1,6 fte ingezet en om heel Dordrecht te voorzien van POH-ers Jeugd is er 5 fte nodig. Er 
zijn vragen gesteld over de bekostiging hiervan. Nou die wordt nu op dit moment vanuit 
de gemeente Dordrecht betaald en we hopen dat in de toekomst ook de zorgverzekeraar
wil aanhaken om hierin mee te financieren, omdat ook een deel van de zorg 
huisartsenzorg beslaat. Er was ook de vraag is een POH-er enkel voor het stukje 
verwijzen, maar zij bieden dus ook zelf hulp. Zij doen een uitgebreide vraagverheldering 
om te kijken waar zitten de pijnplekken, wat is nu het probleem en vervolgens schatten 
zij in van kunnen wij zelf deze hulp bieden, zijn we daar voldoende voor toegerust. Als 
dat zo is dan kunnen zij kortdurend vijf gesprekken ongeveer hebben met een kind of 
met ouders en op het moment dat daar meer specialistische hulp voor nodig is dan zijn 
zij ook verwijzer, samen met de huisarts, dus daar hebben we het over gehad. En verder 
hebben we het gehad over het beschikkingsvrij jeugdhulp naar voren. Er zijn meerdere 
projecten daarin lopend. Daar heeft Susan inderdaad in de prestatie al iets over verteld, 
maar dat het inderdaad niet zozeer het doel is om de kosten voornamelijk te 
verminderen, maar dat het vooral ook is om snel en dicht bij de jeugdigen die hulp te 
kunnen bieden, juist om ervoor te zorgen dat de kinderen die zo nodig die specialistische
hulp nodig hebben die weg ook toegankelijk is en dat de kinderen die gebaat zijn bij wat 
lichtere vormen van specialistische hulp zoals faalangsttraining of weerbaarheid, dat die 
dus niet richting de regionale zorgmarkt gaan en op die wachtlijsten daar terechtkomen, 
maar dat ze juist sneller geholpen worden, zodat de jeugdhulp aan de andere kant juist 
zo toegankelijk blijft. Volgens mij heb ik het daarmee wel samengevat denk ik.

De voorzitter: Oké dank je wel. Dat had ik alleen, ben ik helaas dames naast u ben ik 
vergeten voor te stellen of u heeft zichzelf niet voor kunnen stellen, want ik weet uw 
naam niet. Kunt u nog even voorstellen? 

Mevrouw Akpa: Nane Akpa, Sociaal Pontonnier bij de gemeente Dordrecht. 

De voorzitter: Oké dank je wel. 

Mevrouw Veth: En Angela Veth, beleidsadviseur Jeugd bij Dordrecht. 
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De voorzitter: Dank je wel. Zijn er nog hele dringende vragen, want we hebben echt nog 
een halve minuut ongeveer, aan deze dames? Nog één van de heer Boone en dat is de 
laatste. 

De heer Boone: Nou misschien niet per se aan deze dames hoor, maar meer aan de 
ambtelijke organisatie denk ik in het algemeen. Het is een onderwerp denk ik dat ons 
allemaal erg aan het hart gaat en waar we dus ook kaders moeten stellen en moeten 
controleren en ondanks de presentatie van vanavond en alle informatie die we 
toegestuurd hebben gekregen, heb ik nog steeds niet echt een compleet beeld van wat 
jullie allemaal doen, dus ik zou graag wat vaker nog en wat meer jullie hier willen zien en
misschien ook wat andere stakeholders, jullie hebben het over de communicerende 
vaten en de ketens, om wat mensen uit de ketens ook hier te horen en de prestatie te 
mogen aanhoren om een beter beeld te krijgen bij hoe jeugdhulp precies in elkaar 
steekt, maar misschien is daar wel geen steun voor, voor dit voorstel. 

De voorzitter: Daar wil je nu steun voor vragen? Ik denk dat er wel een mogelijkheid is 
om sowieso heel veel vragen te stellen via de ambtenarij hier in het stadskantoor. Wilt u 
daar nog op beantwoorden?

Mevrouw Veth: Ja ik wilde in elk geval dat er in november wel een werkbezoek gepland 
staat bij Veilig Thuis en de jeugdbescherming met u als raad, dus u bent van harte 
welkom om daar ook bij aan te sluiten en dan ook juist dus met de partners in gesprek te
gaan over hun werkzaamheden.

De voorzitter: Is dat voor u voldoende?

Mevrouw Veth: Voor nu in elk geval. De rest nemen we uiteraard mee.

De voorzitter: Ja, is dat voldoende? Dat is fijn. Dan ga ik denk ik nu wel afsluiten, anders 
dan krijgen we ruzie met het schema. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw uitleg. U 
heeft heel hard gewerkt, dat is heel duidelijk, heel veel informatie, dus dank u wel en de 
rest dank u ook.

3. Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Dordrecht – Raadsvoorstel 

Voorzitter: mevr. Van Engelen
Commissiegriffier: mevr. Van Poppel

          Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Het is negen uur geweest, dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Iedereen
is er zo te zien. Ten eerste welkom aan iedereen hier, iedereen op de publieke tribune, 
iedereen die thuis meekijkt, de wethouder zie ik zitten, alle raads- en commissieleden en
natuurlijk de ambtelijke ondersteuning. Aangezien er zoveel mensen zijn, gaan we eerst 
een voorstelrondje doen, dat is ook handig voor de notulen, dus ik begin zo meteen aan 
mijn rechterhand en dan mag iedereen zich even voorstellen in de microfoon wie je bent 
en waarvan je bent. 

Mevrouw Van Poppel: Mijn naam is Denise van Poppel. Ik werk als commissiegriffier. 
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De heer De Feijter: Bart de Feijter, ChristenUnie/SGP. 

De heer Schalken-Den Hartog: David Schalken, Beter voor Dordt. 

De heer Noldus: Robin Noldus, Dordtse VVD.

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

De Van Dam Timmers: Jan van Dam Timmers, CDA Dordrecht. 

De heer Damen: Leo Damen, PvdA-fractie. 

De heer Van Son: Edwin van Son, gemeentelijk stedenbouwkundige.

De heer Burggraaf: Maarten Burggraaf, wethouder. 

Mevrouw Nederlof: Astrid Nederlof, programmamanager invoering Omgevingswet.

De heer Van de Rijdt: Dirk van de Rijdt, planjurist. 

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De heer   Kolkiliç  : Masum Kolkiliç, DENK. 

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland. 

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht. 

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

De heer Portier: Ronald Portier, SP. 

De voorzitter: En mijn naam is Yara van Engelen en ik ben jullie voorzitter vanavond. Ik 
zal nog even kort toelichten waarom we hier zijn. Onder de nieuwe Omgevingswet kan 
de raad een adviescommissie instellen die het college adviseert bij aanvragen van 
omgevingsvergunningen voor andere activiteiten dan rijksmonumenten en bij het 
ontwikkelen van nieuw beleid dat ziet op de fysieke leefomgeving. Hiertoe dient een 
verordening te worden vastgesteld. Voorliggende verordening treedt ook pas in werking 
als de Omgevingswet in werking treedt. De nadere Omgevingswet is dus als moment 
aangegrepen om als deze commissie wat fundamenteler naar de samenstelling en taken 
te kijken. Het is hier ook bij belangrijk te melden dat de verordening, even kijken hoor, 
het is hierbij belangrijk dat de verordening in werking treedt voor 1 januari 2023, omdat 
dit een vereiste is bij de invoering van de Omgevingswet, dus even heel kort waarom we 
hier zitten. We gaan luisteren naar een presentatie van Edwin van Son. Edwin, even een 
korte vraag. Vind het fijn als mensen tussendoor vraag stellen of liever allemaal aan het 
einde van de prestatie?

De heer Van Son: ’…’
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De voorzitter: Tussendoor. Oké. Dan we know the drill. 

De heer Van Son: Ja de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als stedenbouwkundige 
wil je dan het liefst natuurlijk hele mooie plaatjes laten zien, want het gaat eigenlijk over 
ruimtelijke kwaliteit. In de fase waar we nu zitten is eigenlijk een soort voorwaarde om te
komen tot die ruimtelijke kwaliteit, want hoe kom je nou tot ruimtelijke kwaliteit en hoe 
beoordeel je dat. Daarvoor is eigenlijk een adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in het 
leven geroepen. Hoe gaat het in de tegenwoordige situatie in zijn werk. Nou hebben een 
welstandscommissie. Ik denk dat iedereen hier aan tafel daar meerdere keren van 
gehoord heeft. De welstandscommissie die toetst aan de hand van kaders die de raad 
heeft opgesteld in de Welstandsnota. Er zit ook een aantal beeldkwaliteitsplannen in, 
onder andere het Beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad zit daarin en daarin toetst de 
commissie aan de plannen die dan binnenkomen. Ik heb hier even opgenomen de 
belangrijkste basiscriteria waaraan zo’n commissie gaat toetsen. Er zijn soms een aantal 
spraakmakende plannen die in zo’n commissie komen. Ik denk dat iedereen de muur bij 
het museum wel heeft gezien, waar dan een hoop discussie over staat. Over het 
algemeen gaan de plannen eigenlijk redelijk geruisloos door de commissie. Plannen 
krijgen vaak snel een goedkeuring of het is een goeie dialoog tussen de architect die met
het plan bezig is en de commissie zelf. Het is een soort collegiaal overleg om te komen 
tot ruimtelijke kwaliteit. U ziet hier het aantal plannen wat behandeld is in de commissie.
Dat is in een stijgende lijn. Dat heeft gewoon te maken met de bouwproductie die we 
hebben in de stad. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus ik nodig u ook uit als u nog niet
geweest bent in de commissie, ga een keer kijken hoe dat eraan toegaat. De agenda en 
de verslagen zijn altijd te vinden op de site van de gemeente Dordrecht, daar kunt u ook 
nalezen wat de besluiten die daar genomen zijn. Ja met de Omgevingswet gaat die 
situatie iets veranderen. Eigenlijk gaat de welstandscommissie gaat over in een 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor de gemeente Dordrecht is zo’n commissie ook 
verplicht. We zijn een monumentengemeente. Er zijn hier veel rijksmonumenten en als je
een rijksmonument hebt en je moet dat kunnen beoordelen, heb je een commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit nodig. De omgevingswet geeft eigenlijk de mogelijkheid om wat 
ruimer te gaan kijken naar plannen dan de huidige mogelijkheden bieden. Als raad zijnde
kan je zeggen nou we willen eigenlijk dat zo’n commissie wat breder is samengesteld. 
Het is een wens geweest al langer aan tafel hier van we willen meer op groen en 
biodiversiteit en klimaat letten, kan het ook niet een onderdeel zijn van zo’n toets in zo’n
commissie. Nou dat kan. Met zo’n verordening heeft u de mogelijkheid om zo’n 
commissie uit te breiden met extra leden daarin toe te voegen en ook te zeggen nou er 
zijn onderdelen waar je dan extra naar moet kijken. Het is daarvoor wel nodig dat je een 
toetsingskader hebt. De huidige commissie heeft een toetsingskader, de Welstandsnota. 
Als u zegt nou daar moet meer groen in en er moet op groen getoetst worden, heb je ook
een toetsingskader nodig. Nou zo’n toetsingskader kan je vastleggen of in een nieuwe 
Welstandsnota, maar ook in een nieuwe Omgevingsplan. Als je zeg maar meer leden wil 
toevoegen aan zo’n adviescommissie dan is het nodig om de verordening vast te stellen.
In de verordening regelen we dat er extra leden aan zo’n commissie kunnen worden 
toegevoegd. Nou we hebben eigenlijk een eerste ronde gehad vorig jaar om te kijken van
nou wat staat er allemaal in zo’n verordening en waar moeten we extra aandacht te 
besteden. Zijn er een paar punten zijn uiteraard aangekomen als kan daar aandacht aan 
besteed worden. Nadrukkelijk de wens om dat groenblauw toe te gaan voegen aan een 
commissie. De focus in zo’n proces aan de voorkant, dus eigenlijk wat je nu vaak ziet is 
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dat een plan heel ver uitgewerkt en dan een keer in de commissie komt. Heeft de 
commissie zelf ook een hekel aan. Zij willen graag een vooroverleg, zodat je nog kan 
beïnvloeden van goh heb je gedacht aan die en die punten en neem dat mee in 
planvorming en het is een stuk makkelijker als dat aan de voorkant gebeurt dan als het 
helemaal aan het eind van de rit gebeurt. Er is een vraag geweest van goh hoe gaan we 
nou om met welstandsvrije gebieden. Moeten dat er niet meer zijn binnen Dordrecht. En 
de mogelijkheid voor een aanstelling van een stadsbouwmeester. Ook die discussies is 
geopend. Nou om eigenlijk met dat eerste punt te beginnen, het uitbreiden van 
groenblauw. Ik heb net al even gezegd, de verordening geeft die mogelijkheid aan de 
raad, dan zeggen we nou we hebben een aantal onderwerpen en daar willen we ook zo’n
commissie mee uitbreiden. Dat kan bijvoorbeeld met groenblauw. Daarvoor is wel nodig 
dat zo’n toetsingskader wordt vastgesteld en daarom hebben we ook nu in de 
verordening de mogelijkheid opgenomen en is dit voorstel niet gericht op het aanstellen 
van iemand die gelijk toegevoegd wordt aan de commissie, dus eerst moet de discussie 
gevoerd worden inderdaad van wat zijn dan de toetsingskaders waaraan zo’n lid moet 
gaan toetsen, wat geef je mee aan een ontwikkelende partij in de stad en dan kun je 
eigenlijk daar goed op toetsen. Wat er nu ook wel gebeurt, dat kan eigenlijk ook wel wat 
sneller, is dat bij sommige plannen worden kaders vooraf vastgesteld. Een voorbeeld is 
hier bijvoorbeeld de Spuiboulevard waarin meer aandacht besteed is aan die groenblauw
componenten. Dat wordt vastgesteld door de Raad en daarmee is een vastgesteld 
document, is ook toetsingskader voor de welstandscommissie en de welstandscommissie
nodigt dan vaak een expert uit die hun dan even bijstaat en vaak is dat onze 
stadsecoloog. Nou ik geef advies op die en die onderdelen, neem dat mee in je 
beoordeling van de plannen en dan kan het alsnog mee in een beoordeling.

De voorzitter: Er is een vraag van mijnheer De Boer, gaat uw gang. 

De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Met die uitbreiding van een aantal leden in 
bepaalde functies, hebben jullie ook gekeken naar zeg maar, even buiten dat de raad 
zeg maar dit aanvraagt, zeg maar gekeken naar andere steden waar ze al zeg maar 
meerdere disciplines hebben en dat al goed loopt en? 

De heer Van Son: Ik ken zelf nog niet zo heel veel voorbeelden. Er wordt nu wel 
geëxperimenteerd. Eigenlijk wat wij ook voorgesteld hebben, is om te kijken van ja moet 
je zo’n eerste jaar dan ook niet gebruiken om experimenten aan te gaan van hoe werkt 
dat dan. Ik ken zelf nog niet zo heel veel voorbeelden in andere steden. Daar kunnen wij 
nog wel eens heel kritisch naar kijken van zijn die er al, maar ik ken ze zelf nog niet. Een 
ander onderdeel wat je ook zou kunnen toevoegen aan de adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit is plannen in de openbare ruimte. Dat wordt nu gedaan door een aparte 
adviescommissie, de AKOR. Daar zitten vooral een ambtelijke, aantal ambtelijke leden in,
maar ook een vertegenwoordiger vanuit de welstandscommissie en een 
vertegenwoordiger vanuit de WMO, de WMO-adviesraad zit daarin en daar wordt 
bekeken hoe doen wij het als Dordrecht met plannen in de openbare ruimte. Ook dat 
onderdeel zou je kunnen toevoegen aan de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, zodat 
zij eigenlijk in een bredere context het gebouw in zijn directe omgeving kunnen 
beoordelen. Ook daarvoor is het nodig dat je eerst vaststelt oké wat zijn dan de 
uitgangspunten voor de openbare ruimte. Beide documenten zijn in concept, in 
voorbereiding. De focus aan de voorkant. Daar is ook om gevraagd. Dat is ook een sterke
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wens hier vanuit de huidige welstandscommissie zeker. Ik heb net al aangegeven van je 
kan pas goed meepraten als je eigenlijk aan het begin van zo’n traject zit. Zo’n 
commissie is wel afhankelijk van eigenlijk alle initiatiefnemers in de stad. Ja vaak weet 
zo’n commissie natuurlijk niet welk initiatief gaande is. Pas op het moment dat er een 
initiatief aangegeven wordt bij de gemeente en zich aandient bij de commissie dan kan 
erover gesproken worden, dus wij zelf vanuit de ambtenarij dagen wij eigenlijk 
ontwikkelende partijen ook altijd uit, ga in een vroegtijdig stadium naar zo’n commissie 
toe voordat je echt een definitief plan hebt en bespreek zo’n plan collegiaal in een 
vooroverleg. Nou wij proberen dat zo veel mogelijk te promoten en ook de commissie 
zelf probeert het zoveel mogelijk te promoten. 

De voorzitter: Een vraag van mevrouw Van Herwijnen. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Herwijnen: Is er ook al nagedacht om de commissie aan te laten sluiten bij 
de Omgevingstafel bij dit soort voorplannen? 

De heer Van Son: Dirk, weet jij dat? 

De heer Van de Rijdt: Ja de Omgevingstafel daar hebben we mee geëxperimenteerd. Dat
is bedoeld voor de wat complexere gebiedsontwikkelingen, waar op initiatief van de 
ontwikkelaar, dat hebben we bijvoorbeeld in Amstelwijck gebruikt, dus de ontwikkelaar 
een Omgevingstafel bijeen kan roepen en dan wordt geïnventariseerd wat zijn 
problemen die spelen en dan wordt er een soort team samengesteld en het zou heel 
goed denkbaar zijn dat daar ook iemand deelneemt vanuit de commissie Welstand of 
vanuit de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dat is in Amstelwijck niet nodig gebleken, 
omdat dat prima ging zonder die Omgevingstafel, maar de formule van de 
Omgevingstafel laat dat wel toe om die manier van samenwerking te zoeken. 

De voorzitter: Mijnheer Damen. 

De heer Damen: Ja een beetje daarop doorgaand. We hebben natuurlijk 
stedenbouwkundigen in dienst bij de gemeente die een plan beoordelen en aansturen, 
dus ik weet niet of dat nog steeds de Dienst Stadsontwikkeling heet of dat er een nieuwe
term voor is. Dan hebben we de welstandscommissie in al of niet uitgebreide vorm en 
dan hebben we nog zeg maar inspraakprocedures. Waar ik nieuwsgierig naar ben is hoe 
die dingen zich tot elkaar verhouden. 

De heer Van Son: Nou … Ja, Dirk jij? 

De heer Van de Rijdt: Ja kijk uiteindelijk gaat het om omgevingsvergunningen voor het 
bouwen en het is belangrijk dat zo’n omgevingsvergunning dat alle belangen goed 
afgewogen worden en een welstandscommissie helpt om die belangen goed af te wegen,
dus dat is nodig. Participatie richt zich natuurlijk op de omgeving. Dat is een ander 
belang om te kijken wat betekent een initiatief voor de omgeving, dus dat zijn eigenlijk 
twee dingen die apart nodig zijn. Het openbaar gebied, de AKOR, ja de 
welstandscommissie mag zich niet formeel uitspreken over de omgeving van een 
gebouw, dus alleen over het gebouw zelf en binnen de gemeente wordt het wel heel 
belangrijk gevonden om deskundigen even mee te laten kijken van ja als er openbare 
ruimte ontwikkeld wordt, gebeurt dat allemaal op dezelfde manier, omdat daar ook 
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belangen met beheer, maar dat kan Edwin misschien beter vertellen. Het is belangrijk 
om daar een goede afweging te maken, dus er zitten verschillende belangen die ja op 
goede manier mee moeten wegen in de vergunningverlening. 

De heer Damen: Mag de welstandscommissie niet naar openbare ruimte kijken of 
hebben we dat voorlopig afgesproken en kunnen we die afspraak veranderen?

De heer Van de Rijdt: Dat laatste, het mag nu niet. De welstandscommissie is geregeld in
een Woningwet van oudsher, dus gaat echt over omgevingsvergunningen bouwen en 
niet over het openbaar gebied. Met de Omgevingswet mogen we in het Omgevingsplan 
bepalen dat ook het openbaar gebied … oké. 

De voorzitter: De heer Damen, ook vervolgvragen even via de voorzitter voor het 
overzicht. Helemaal prima. Mijnheer Van der Meer heeft ook een vraag.

De heer Van der Meer: Ja over die, want de toelichter die heeft het nu over de landelijke 
wetgeving en die bepaalde beperkingen stelt, maar eerder in de presentatie werd 
gezegd dat de gemeente de kaders stelt. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Heeft 
straks ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, want dat interesseert me eigenlijk meer, 
ook te maken met landelijke voorschriften waaraan ze moet toetsen of zijn dat echt de 
plaatselijke Omgevingsvisie en dat soort dingen?

De heer Van de Rijdt: Hoofdzakelijk dat laatste, dus de lokale en nu krijgt de gemeente 
eigenlijk de regels van het Rijk cadeau in de bruidsschat, maar zij mogen zeggen nou wij 
willen die welstandstoetsing anders doen. De enige uitzondering is de rijksmonumenten, 
want dat is toetsingskader door het Rijk opgesteld en daar is een commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit voor nodig.

De voorzitter: En dan was er nog een vraag van mijnheer Roggekamp. 

De heer Roggekamp: Dank u wel voorzitter. Mijn vraag zit in het verlengde hiervan. 
Probleem wat wij vonden met de welstandscommissie waren de algemene richtlijnen 
waar ze aan moesten toetsen, waardoor je nog weleens kreeg dat ja, het gevoel was dat 
er soms anders afgewogen werd. Heel het idee van de Omgevingswet is dat je op veel 
kleinere gebieden gaat kijken wat er mag. Dat toetsingskader wat er dan nu moet komen
voor die nieuwe commissie, is dat dan een toezichtkader voor heel Dordt of afhankelijk 
van hoe de Omgevingswet wordt ingericht per gebied andere toetsingskaders? 

De heer Van Son: In principe je kan per gebied inderdaad hele goeie toetsingskaders 
doen. Dat is eigenlijk nu ook al. Voor de binnenstad hebben we eigenlijk een scherper 
beleid of een strenger beleid voor bouwwerken die daar plaatsvinden dan in het 
buitengebied bijvoorbeeld, dus je kan ook met de nieuwe wetgeving kan je daar echt 
onderscheid in blijven maken. Meer welstandsvrij. In de huidige situatie hebben we al 
eigenlijk een aantal welstandsvrije gebieden. Dat zijn voornamelijk de industriegebieden 
en veel plekken waar vrije kavels zijn. Dat zijn eigenlijk welstandsvrije gebieden. We 
hebben ook het Zeehavengebied eigenlijk welstandsvrij eerder gemaakt. Dat was op 
verzoek van het havenbedrijf is dat weer teruggedraaid. Die zeggen ja dat geeft eigenlijk
te veel vrijheid en we wilden juist meer eenheid in zo’n gebied krijgen en juist 
afstemming tussen die onderlinge bedrijven, dus draai het alsjeblieft weer terug. 
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Dezelfde discussie zie ook wel een beetje in de wijken. Vaak vinden mensen het wel 
prettig als ze zelf wat vrij mogen zijn in de dingen die ze willen en vinden ze het lastig 
dat ze dan naar een commissie toe moeten, maar als de buurman dan iets wil doen, ja 
dan vinden ze het toch wel fijn dat er toch wel wat regels zijn en dat is wel een signaal 
wat wij heel vaak terugkrijgen als wij in de wijken aanwezig zijn. Dat hebben we ook 
gezien bij alle daken bouwen die in Stadspolders zijn geweest. Daar is toch vaak een 
stukje afstemming geweest dat een heel blok weer een beetje dezelfde uitstraling heeft, 
maar het kan ook anders. Als mensen in een bepaald gebied zeggen van ja wij vinden als
gebied zijnde dat wij toch wat vrijer willen zijn, dan kan dat. Die mogelijkheid zit ook al in
de huidige Welstandsnota. Dan kan je bij voldoende draagvlak kan je zelf naar voren 
komen en zeggen nou wij willen eigenlijk zonder welstandstoezicht gaan optreden, dus 
dat zit er eigenlijk al in. Daarnaast is door de wetgeving zijn heel veel meer 
bouwmogelijkheden mogelijk. In en rondom je woning kan je als bewoner kan je zelf veel
meer bijbouwden dan in het verleden, wat allemaal vergunningsvrij is, dus de 
mogelijkheden zijn al behoorlijk verruimd, dus in dit voorstel zit in ieder geval geen 
voorstel om het uitbreiden van welstandsvrije gebieden. Kan wel hè. Bij nieuwe 
ontwikkeling kunnen we aangeven als gemeente van we gaan een nieuw gebied 
aanleggen en nou we vinden het belangrijk dat mensen echt volledige vrijheid krijgen en
we verklaren dit welstandsvrij. Dat kan altijd. Dat doen we nu ook wel met nieuwe 
gebieden, de Hazelaarlaan is daar een voorbeeld van. Daar kwamen vrije kavels. Hebben
we gezegd doen we zonder welstandstoezicht. En dan een belangrijk thema. De 
mogelijkheid tot aanstellen van een stadsbouwmeester. Met de verordening maken we 
die mogelijk voor de raad. Dan zeggen we nou wij vinden het belangrijk dat in de 
toekomst dat we een stadsbouwmeester hebben. We geven hem duidelijk omschreven 
taken mee en dat is vastgelegd in deze verordening dat de raad de mogelijkheid heeft 
op het moment dat zij dat wensen om een stadsbouwmeester aan te gaan stellen. Er ligt 
nu nog geen voorstel om dat te doen. Een discussie daarover van moet je dat wel of niet 
willen en met welke taken stuur je dan iemand op pad. Dat vindt … dat kan op een later 
tijdstip plaatsvinden, maar de verordening maakt het in ieder geval mogelijk. We hebben
ook nog even gekeken van ja hoe zit dat dan in Nederland, hoeveel stadsbouwmeester 
zijn er en hoe opereren die. Het valt op dat er niet zo heel veel zijn in den lande. Vaak als
er inderdaad iemand komt, ergens aangesteld is, is daar vooraf echt een stevig debat 
nodig van welke opdracht geven we je zo mee, wie moet dat zijn, welk takenpakket krijg 
‘ie mee, welke verantwoordelijkheden, dus dat is een debat wat nou ja in de toekomst 
nog kan plaatsvinden. Dan even terugkomend naar het voorstel. Ja het voorstel is 
eigenlijk van ja creëer …

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer. 

De heer Van der Meer: Nou ja over die stadsbouwmeester. Ik ben wel geïnteresseerd of 
er iets te zeggen is over de voor- en de nadelen van zijn functionaris. 

De heer Van Son: Ja daar is heel veel over te zeggen, maar ik denk dat dat vooral een 
debat is wat in de raad moet plaatsvinden met de voor- en nadelen. We kunnen daar 
uiteraard later met een ambtelijk advies komen en meer technische toelichting geven, 
maar het debat is vooral een politiek debat. 

De heer Van der Meer: Ja nou ja …
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De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, heeft u nog een reactie?

De heer Van der Meer: Ja laat ik het zo vragen. Er is in een aantal steden kennelijk een 
fors debat over geweest. Waar gaat dat debat over? Wat zijn de springende punten in 
dat debat? 

De heer Van Son: Nou je ziet een heel stevig debat in Amsterdam. Dat debat is denk ik al
een jaar of vijf echt aan de gang en ze hebben nog steeds geen actie ondernomen om 
tot een stadsbouwmeester te komen. De voordelen is van dat een stadsbouwmeester de 
grote lijnen en de lange lijnen kan bewaken en verder een stip op de horizon kan 
bepalen, dus die gaat vaak over de grote lijnen en lange termijn. Een nadeel kan zijn, ja 
daardoor creëer je eigenlijk een extra hobbel en een extra verantwoordelijkheid in het 
proces wat al heel veel actoren kent en wat soms door veel partijen gezien wordt, ja daar
moeten we ook weer langs en weer een stempeltje krijgen. Nou dat was één van de 
onderdelen van zo’n debat …

De voorzitter: Ik zag een …

De heer Van Son: Het gaat vaak over de taken en verantwoordelijkheden die je wel of 
niet meegeeft aan … 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zag een hoop handen aan mijn linkerkant, dus ik wilde even
het rijtje aflopen. Mijnheer De Boer. 

De heer De Boer: Ja dank u wel voorzitter. Als je aan een stadsbouwmeester denkt, denk 
je dan aan één persoon, want ik zal altijd voorstander zijn om dat als functie te maken en
daar wat mensen onder te hangen, want het is wel belangrijk dat het een doorlopend 
iets is en niet afhankelijk is van één persoon die af en toe eens vrij is of ziek is of met 
cursus is. 

De heer Van Son: Dat is typisch zo’n onderdeel van zo’n debat wat plaatsvindt. Sommige
steden zeggen van nou we nemen één stadsbouwmeester en die heeft een soort taak 
binnen de commissie Ruimtelijke Kwaliteit om alleen maar te letten op architectonische 
kwaliteit. Dat is vaak dan één persoon. Groningen heeft een team. Die heeft een team 
aangesteld waar ze zeggen van nou precies eigenlijk om deze reden. Je hebt een wat 
breder team nodig en daaronder zit dan nog een extra ambtelijke capaciteit om zijn 
team te ondersteunen. Dat is eigenlijk de meest brede vorm waarin je kan kiezen, maar 
dat zijn ook keuzes van kies je voor één persoon of kies je voor een team.

De voorzitter: Wel even melden, dat het is natuurlijk verkennend, dus het is niet per se 
alleen over de stadsbouwmeester. Mijnheer De Feijter. 

De heer De Feijter: Sorry voorzitter, dan toch nog één keer over de stadsbouwmeester. 

De voorzitter: Nog één keer dan. De laatste erover.

De heer De Feijter: U zei dat er wel een aantal steden dus zijn waarin er 
stadsbouwmeesters zijn. Wat hebben de stadsbouwmeesters in al die steden dan wel 
gemeen qua takenpakket? Hebben ze iets gemeen of loopt dat zo erg uiteen?
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De heer Van Son: Nee eigenlijk kan je het verdelen in twee taken. Je hebt een smalle 
taak waarin je zegt van nou je moet de kwaliteit van architectuur op een hoger niveau 
brengen en zorg dat je aan tafel zit bij architectenselecties en dat soort zaken en wees 
de voorzitter van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dat is een redelijk enge opdracht. 
Over het algemeen is de opdracht breder en er wordt gekeken nou er zijn grote 
ontwikkelingen in de stad vinden plaats. Zorg voor afstemming binnen die grote 
ontwikkelingen, vorm een richting waarin je als stad moet gaan en bewaak dat ook 
nadrukkelijk en wees een gesprekspartner voor al die partijen die met die ontwikkelingen
bezig zijn. Dat is eigenlijk de ruime opzet van een stadsbouwmeester. Ja dan keer ik 
weer terug naar het voorstel. Het voorstel is inderdaad gaat over eigenlijk kaders 
creëren om te komen tot die ruimtelijke kwaliteit en dat zit in de verordening. Met die 
verordening, ja dan zorgen we eigenlijk ook ervoor dat een adviescommissie in het leven
geroepen kan worden. Een overgangsvorm vanuit de welstandscommissie is verplicht 
voor gemeenten met rijksmonumenten, zoals Dordrecht en met de verordening wordt 
het mogelijk gemaakt voor de raad om zo’n commissie uit te breiden met specifieke 
thema’s, specifieke onderwerpen, specifieke deskundigheid en met de verordening wordt
het ook mogelijk gemaakt om uiteindelijk een stadsbouwmeester eventueel aan te 
stellen als dat wenselijk is. Nou het is al even gezegd. Voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet moet de verordening worden aangenomen, omdat nou ja dan in ieder 
geval ook verder kunnen gaan ook met de beoordeling van de rijksmonumenten. Tot 
zover even deze toelichting. 

De voorzitter: Dan gaan we door met vragen. Ik zag de hand van mijnheer Noldus. 

De heer Noldus: Ja voorzitter dank u wel. Een vraag eigenlijk nog over het onderwerp van
één of twee sheets geleden. Dat ging over welstandsvrij en we hebben daar in een 
eerdere commissie en die staat ook in het verslag, de opmerking laten plaatsen dat of 
daar staat welstand staat op gespannen voet met deregulering en de opmerking daarbij 
is dat hoeft niet, want het kan ook welstandsvrij. Ik ben even benieuwd hoe u dan duidt 
dat welstand niet op gespannen voet staat met deregulering. Ik ben even op zoek naar 
een toelichting, omdat welstandsvrij volgens mij ook inhoudt dat welstand daar niet van 
toepassing is. 

De heer Van Son: Dat klopt. Als het welstandsvrij wordt verklaard, dan is welstand 
inderdaad, welstandstoezicht, is daar niet van op toepassing. Klopt. 

De heer Noldus: Ja voorzitter, want ik begreep dan de opmerking in die zin niet, want dan
staat welstand nog steeds op gespannen voet met deregulering denk ik of niet, want dat 
staat in het antwoord wat daar staat, ontkracht. Nou, toelichting gezocht. 

De heer Van Son: Ik kijk even naar mij collega. 

De heer Van de Rijdt: Ja ik denk welstandsvrij betekent geen regels, dus dat staat gelijk 
aan deregulering, dus ik kan inderdaad die opmerking ook niet helemaal plaatsen dan. 
Nee, sorry.

De voorzitter: Dan is er nog een vraag van mijnheer Schalken. 
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De heer Schalken  -Den Hartog  : Ja dank u wel, ook dank voor de presentatie. We moeten 
dus op tijd met elkaar moeten we dit vaststellen, die verordening en op welke termijn 
gaan we met elkaar invulling geven aan dit toetsingskaders? Gaan we eerst met elkaar 
bepalen of we dat voor groenblauw willen of voor andere prioriteiten en hoe is dat proces
in gedachten in voorbereiding?

De heer Van Son: Er zijn een aantal stukken zijn al in voorbereiding, maar goed die 
moeten nog wel zeg maar zijn nog onderwerp van participatie, moeten dan uiteindelijk 
nog allemaal in de raad behandeld worden, dus dat zijn nog een vastgestelde 
documenten, die zijn nu in voorbereiding en wat er vooral in voorbereiding is, is de 
uitgangspunten voor de openbare ruimte en de uitgangspunten voor groen en blauw, die
zijn nu in voorbereiding, want waar al wel vaker naar gevraagd is, hebben we die vooruit 
getrokken. 

De heer Schalken  -Den Hartog  : Ja dat wilde ik inderdaad ook weten, juist die groen en 
blauw omdat die zo nadrukkelijk ook terugkomt of dat al in voorbereiding is …

De heer Van Son: Ja die zijn al in voorbereiding. 

De heer Schalken  -Den Hartog  : En als ik een vervolgvraag mag stellen?

De voorzitter: Dat mag. We hebben de tijd. 

De heer Schalken  -Den Hartog  : Ja. Welke partijen worden daarbij betrokken bij de 
voorbereiding?

De heer Van Son: Er zijn in principe de partijen waar we eigenlijk als gemeente heel veel 
mee al in overleg zijn, voor groenblauw zijn dat anderen dan voor de openbare ruimte. 
Openbare ruimte heeft meer over de WMO, de Fietsersbond, dat soort partijen. Voor 
groen en blauw worden eigenlijk de partijen betrokken die in de stad al aanwezig zijn en 
vooral onze stadsecoloog is daar de spil in het web bij. 

De heer Schalken  -Den Hartog  : En als laatste vraag, wellicht ook …

De voorzitter: De laatste dan wellicht.

De heer Schalken  -Den Hartog  : Ja nou ja. Het lijkt me ook goed dat in de voorbereiding in 
dat proces er ook een stukje betrokkenheid is vanuit onze commissie of vanuit de raad. 
Op welk moment worden wij daarbij betrokken voordat het plan op tafel komt?

De heer Van Son: Dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Ik ben zeg maar zeker bij de 
casus van groenblauw ben ik zelf niet bij betrokken, dus ik weet niet wanneer dat 
ingepland is, maar uiteraard komen de stukken ook bij u op tafel.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer had nog een vraag.

De heer Van der Meer: Ja ik heb een vraag, omdat in het voorstel wordt voorgesteld om 
de commissie als het ware te starten met de huidige samenstelling van de welstands- en
monumentencommissie en ook met de taken van de welstands- en 
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monumentencommissie. Waarom, wat is de overweging, waarom niet met één, 
bijvoorbeeld dat thema groenblauw, ook in de commissie wordt verankerd en ook niet 
meteen een wat bredere taakstelling wordt meegegeven, zodat het niet alleen meer 
over de afzonderlijke gebouwen gaat om het zo maar te zeggen, maar ook over hoe past
dat in de omgeving. Ik denk zelf dat de Omgevingsvisie die al is vastgesteld, daar op zich
kaders voor geeft. Die kunnen we natuurlijk in toetsingskaders verder uitgewerkt 
worden, maar die zouden al benut kunnen worden, zodat in elk geval die dimensie 
meegenomen wordt in de beoordeling. Wat zijn overwegingen om dat nog niet te doen?

De heer Van Son: Het ontbreken van een helder toetsingskader. Je moet ook als 
gemeente duidelijkheid zijn naar partijen naar buiten toe, die iets willen ontwikkelen in je
stad. Ontwikkelende partijen geven vaak aan van wij willen iets in de gemeente, maar 
geef heel duidelijk aan wat wij kunnen op zo’n locatie. Ik denk dat je dan ook helder 
moet zijn met je kaderstelling, dat je zegt van nou als je in de gemeente Dordrecht wat 
wilt bouwen, dan zijn dit de spelregels en die spelregels voor dat groen en blauw zijn nog
niet vastgesteld en daardoor eigenlijk ook niet direct het toetsingskader. De 
uitgangspunten in de Omgevingsvisie zijn nog redelijk globaal en bieden eigenlijk 
onvoldoende houvast om daar heel concreet daar concrete bouwplannen op te gaan 
toetsen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, heeft u nog een …

De heer Van Son: Wat er nu wel gebeurd is vaak schakelt de huidige 
welstandscommissie externe kennis in. Dat is vaak onze stadsecoloog en die voegt wel 
iets toe aan de adviezen als dat al onderdeel uitmaakt van een bepaalde planvorming. 
Dus in een aantal plannen wordt dat al gedaan, in Stadswerven worden dat al gedaan, 
hier bij de Spuiboulevard wordt dat al gedaan en geeft de stadsecoloog eigenlijk een 
extra advies aan de commissie van neem dit mee in je plannen.

De heer Van der Meer: Nog een …

De voorzitter: Heeft u nog een tweede verdiepende, technische vraag? 

De heer Van der Meer: Ja. Nog een vervolgvraag, want in het antwoord focust u erg op 
toetsing en voor toetsing moet natuurlijk een toetsingskader zijn. Ik lees ook 
adviescommissie en adviescommissie kan adviezen geven van het lijkt ons verstandig 
om het zus of zo te doen of om zus of zo rekening te houden met de aansluiting op de 
omgeving of wat dan ook. Waarom kan niet die functie nu al in de commissie verankerd 
worden? 

De heer Van Son: Ik zal proberen het antwoord te geven, maar Dirk, spring mij even bij 
als ik juridisch niet goed vertel, zeg maar als je kijkt naar de huidige regelgeving dan 
moet een commissie echt toetsen gewoon eigenlijk op de fysieke aspecten en kan je niet
eigenlijk in een hele brede context beoordelen. Zeg maar met de nieuwe Omgevingswet 
wordt die brede context wel geboden en dan kan je eigenlijk veel makkelijker dus extra 
expertise innemen wat eigenlijk net iets buiten die strenge fysieke kaders gaat van 
eigenlijk puur het bouwen zelf. Dan kijk je naar bredere aspecten, waaronder ook 
groenblauw een aspect is, want vaak is dat groenblauw niet alleen van belang bij het 
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bouwen zelf, maar ook vaak de directe omgeving van het gebouw en ja de commissie 
mag eigenlijk niet direct de openbare ruimte van gebouwen nu beoordelen.

De voorzitter: We gaan heel even door, want er zijn nog veel andere vragen net. We 
gaan eerst even naar mijnheer Schalken en daarna naar mijnheer Damen. 

De heer Schalken-  Den Hartog  : Ja voorzitter dank u wel. We hebben het net over 
groenblauw gehad. Ook een van de punten was het meer focussen op de voorkant en 
dat heeft dan te maken met betrokkenheid en participatie. Waar we bij groenblauw nu 
bijvoorbeeld af en toe de stadsecoloog wanneer nodig inschakelen. Op welke manier 
wordt dat nu gedaan met betrekking tot die focus aan de voorkant en wordt daar niet 
ook al een toetsingskader op voorbereid, omdat het ook een van de punten is die denk ik
overal op dit moment terugkomen als we het hebben over betrokkenheid aan de 
voorkant. 

De heer Van Son: U bedoelt betrokkenheid aan de voorkant van de commissie of 
participatie? 

De heer Schalken  -Den Hartog  : Participatie, ja. 

De heer Van Son: Oké. Participatie is nadrukkelijk geen onderdeel van de commissie zelf.
Dat is vooral van de gemeente en van de initiatiefnemers en daar benadruk ik ook altijd, 
doe dat zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk, maar dat is niet iets wat de commissie als
taak heeft om participatie te organiseren. 

De voorzitter: Dan gaan we naar mijnheer Damen en daarna naar mijnheer Roggekamp. 

De heer Damen: Ja om het nog wat ingewikkelder te maken voorzitter. Er is in het 
verleden herhaaldelijk geklaagd over de toegankelijkheid van zowel woningen, met 
name wooncomplexen, als straten en stoepen voor mensen met een beperking, een 
fysieke beperking. Zou dit nou ook een onderwerp zijn waar de nieuwe 
welstandscommissie ook op zou moeten toetsen of is dat weer een heel ander circuit? 
Hetzelfde geldt een beetje voor het feit dat wij in Dordrecht de laatste tijd veel wijken 
hebben gebouwd met alleen maar dure woningen en tegelijkertijd nog veel oude wijken 
hebben met een overgroot deel van sociale huurwoningen. Er wordt wel gepleit voor het 
meer mengen, zodat je niet zulke eenzijdige wijken krijgt. Zou dat zeg maar, het 
volkshuisvestelijke aspect, zou dat ook een onderdeel zijn van de welstand, de 
toekomstige welstandscommissie en niet volgens de huidige wetgeving, maar volgens 
de nieuwe komende wetgeving of ga ik nou te ver? 

De voorzitter: Dat weet ik niet. Dat weet mijnheer Van Son misschien of mijnheer Van de 
Rijdt. 

De heer Van Son: Nou laat ik bij het makkelijkste beginnen. Toegankelijkheid. 
Toegankelijkheid is geregeld zeg maar in de wetgeving voor een groot deel. Die 
wetgeving wordt ook steeds scherper. We merken nu al bij nieuwe plannen zeg maar dat
juist de overgang tussen openbare ruimte en woning nog beter geregeld moet worden 
voor mindervaliden. Dit is een van de aspecten die staat in het voorbereidende stuk voor
de openbare ruimte. Daarom zit de WMO ook altijd aan tafel. In de stukken over de 
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openbare ruimte is dat nadrukkelijk een hoofdstuk en als je dat meegeeft is dat ook 
nadrukkelijk een toetsingskader voor zo’n nieuwe commissie, dus dat is eigenlijk iets wat
je zo makkelijk zou kunnen regelen. Een discussie over waar welke type woningen te 
bouwen. Ja ik denk dat dat echt een politiek debat is en je niet bij een commissie zou 
moeten neerleggen.

De voorzitter: Daar heeft u helemaal gelijk in. Eén vervolgvraag mijnheer Damen. 

De heer Damen: Even doorvragen. Op het moment dat de politiek zegt wij willen die 
menging, dan is de vraag van hoe geef je daar een vervolg aan richting initiatief… 

De heer Van Son: Ja dat is …

De voorzitter: Nou dat heeft niet echt, deze vraag … het is een goede vraag, maar het 
heeft niet echt betrekking op dit raadsvoorstel. Dat anticipeert al een beetje op de 
toekomst, dus misschien kunnen we deze beter overslaan en dan ga ik naar mijnheer 
Roggekamp. 

De heer Roggekamp: Ja dank u wel voorzitter. Nou misschien een oplossing voor het 
probleem van mijnheer Damen. Nou nee niet mijn vraag die ik wilde stellen, maar 
misschien is het wel heel goed dat we een keertje naar al die toetsingskaders gaan 
kijken en zeker als we er wat mee kunnen en kunnen aanpassen dat we dat in de 
komende periodes gewoon eens naar kijken als raad en dan weten we wat erin staat en 
wat erin kan. Mijn vraag was anders. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat wordt 
volgende maand bekeken of het echt goed genoeg is om 1 januari ’23 actief te worden. 
Die datum is net ook al genoemd. Wat gebeurt er op het moment dat er besloten wordt, 
de DSO is nog niet rijp genoeg om echt, we hebben het al een paar keer gehad, in 
werking te treden? Wordt dit stuk dan actief op het moment dat de DSO actief wordt of 
wordt ’ie sowieso 1 januari ’23 actief en gaan we op die manier al werken? 

De heer Van Son: Nee nogmaals Dirk, onderbreek me als ik het niet goed zeg. De 
verordening is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dus die gaat 
pas in eigenlijk op dat moment. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer de commissie rond. Mijnheer Van der 
Meer. 

De heer Van der Meer: Ja nou aansluitend op dat laatste. U zegt nadrukkelijk van deze 
nieuwe commissie gaat pas van start op het moment dat de Omgevingswet en de DSO 
…

De heer Van Son: Daar ligt de verordening hè. 

De heer Van der Meer: Zijn. Als dat zo is, dan is dan dus de Omgevingswet van 
toepassing en dan zou ik zeggen maak gebruik van die mogelijkheid om meteen die wat 
bredere insteek van de commissie te maken. Dat zou in elk geval mijn advies zijn en 
daar kunnen we nu op anticiperen. 

De heer Van Son: Helder advies ja. 
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De voorzitter: Nou wat fijn, u krijgt zelfs advies vanuit de commissie. Zijn er nog andere 
vragen vanuit de commissie? Ja. Mijnheer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Ja dank voorzitter. In de consultatieronde heeft mijn fractie 
aangegeven dat we het belangrijk vinden dat er ook een Dordtse binding eigenlijk is met 
deze commissie, omdat het feitelijk natuurlijk ook wel over Dordrecht gaat. Ik krijg er 
een antwoord op dat toch wel een beetje vaag is en ook in de verordening zelf kom je 
daar eigenlijk niks over tegen over die binding die er wat ons betreft zou moeten zijn. 
Wat is jullie visie daarop? 

De heer Van Son: De Dordtse binding is eigenlijk vastgelegd door een burgerlid aan te 
wijzen. Het burgerlid zit in de commissie en die bewaakt echt die Dordtse signatuur. Wie 
weet wat er speelt in de stad en die steekt ook nadrukkelijk zijn vinger op momenten dat
er onderwerpen aan zijn waarvan hij zegt van hé hier gaat het mis, hier mis jullie wat er 
speelt in de stad, dus op die manier is dat vastgelegd. En voor de overige leden is het 
echt belangrijk dat zij ook onafhankelijk zijn en niet te veel binding hebben ook met de 
stad, omdat er anders belangenverstrengeling ook kunnen plaatsvinden.

De voorzitter: Mijnheer Portier. 

De heer Portier: Ja het aantal burgerraadsleden wordt wel tot één beperkt en de vraag is 
van ja wordt hij dat niet helemaal aan de kant geschoven zal ik maar zeggen door een 
overgrote meerderheid van mensen die ja niet zo heel veel met Dordrecht hebben, zoals 
we dat … ja laat ik het maar even daarbij houden. 

De heer Van Son: Het enige antwoord wat ik daarop kan geven, gaat u echt een paar 
keer kijken bij de commissie, dan ziet u inderdaad hoe dat functioneert en dan ziet u ook
dat het burgerlid daar echt een stevige stem ook heeft, dus ik denk dat dat niet aan de 
orde is.

De voorzitter: Staat genoteerd. Ik kijk nog één keer de commissie rond. Geen handjes 
meer. Dan wil ik u heel erg bedanken voor de presentatie en natuurlijk de andere 
ondersteuning en dan kijk ik naar de commissie of we zo genoeg een beeld gevormd 
hebben. Mijnheer Van der Meer. 

De heer Van der Meer: Nou ja, hoe gaat het nu verder? Gaat men nu nog 
beoordeelsvormend hierover praten? 

De voorzitter: Nou ik ging jullie dus de vraag stellen van als er zo genoeg een beeld 
gevormd is, dan hebben we genoeg informatie om tot een raadsvoorstel te komen en 
dan kunnen we ervoor kiezen om dat toch in een oordeelsvormende sessie te bespreken 
of gelijk als hamerstuk naar de raad. Dus tenzij er … mijnheer Van Damen of Damen, 
excuus. 

De heer Damen: Ja Damen is genoeg. Ja voorzitter, ik denk dat wat ik denk dat belangrijk
is, is dat we dadelijk de afspraken rond hoe we het organiseren moeten koppelen aan 
wat we willen organiseren, wat we willen bereiken, dus dat je in feite een Omgevingsplan
of een ontwerp Omgevingsplan moet hebben voordat je een goed beeld hebt van hoe je 
dat verder handen en voeten wil geven, dat plan, dus ik kan me niet zo goed voorstellen 
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dat je nu een verordening vaststelt zonder in ieder geval een beeld van het 
Omgevingsplan te hebben. 

De voorzitter: Zijn daar nog andere meningen over? De heer Portier. 

De heer Portier: Ja even afgezien van het feit dat het misschien pas nodig is als Pasen en
Pinksteren op één dag vallen, namelijk als de nieuwe Omgevingswet ingaat, denk ik dat 
de verordeningswet of de voorgestelde verordening op zichzelf duidelijk genoeg is, dus 
persoonlijk heb ik weinig behoefte, ja je kan wat steggelen over een of meerdere 
burgerraadsleden en nog wat details, maar persoonlijk heb ik geen behoefte aan een 
oordeelsvormende sessie. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja ik zou over de vraag of we meteen groenblauw in de 
commissie verankeren en of we meteen ook aangeven dat de bredere omgevingsvragen 
in de commissie aan de orde moeten komen, zou ik in elk geval wel een uitspraak willen 
hebben. Ik weet niet of we daar een commissievergadering over moeten hebben of dat 
dat via amendementen of moties tijdens de raad kan, dat vind ik allebei best, maar ik 
zou daarover wel even van gedachten willen wisselen. 

De voorzitter: Ja dan is het op z’n plek dat we het eerst oordeelsvormend bespreken. Als 
er drie fracties zijn die het oordeelsvormend willen bespreken, dan gaat dat door. 
Mijnheer Schalken. 

De heer Schalken  -Den Hartog  : Ja voorzitter, gezien ik daarnet ook aandacht voor vroeg, 
voor dat stukje groenblauw denk ik dat het inderdaad goed is om dat allemaal in een 
oordeelsvormende commissievergadering alsnog te doen. 

De voorzitter: Dan is dat voor nu de conclusie van deze vergadering, dat er nog een … 
oh het zijn er pas twee. Excuus. Even aandacht. De heer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Ja voorzitter, ook wel steun om dat oordeelsvormend te 
bespreken en misschien ook even van gedachten wisselen over de Dordtse binding en 
hoe we dat dan beoordelen. 

De voorzitter: Mijnheer De Boer. 

De heer De Boer: Ook steun bij dezen. 

De voorzitter: Dan kijk ik rond. Dan is er genoeg steun voor een oordeelsvormende 
sessie hierover en onze commissiegriffier heeft ijverig mee zitten schrijven de hele 
vergadering, dus alles wat van belang is wordt daar besproken neem ik aan. Dan wil ik 
jullie allemaal hartelijk bedanken voor de vergadering en dan mogen jullie allemaal 
lekker een kopje koffie gaan halen. Dank u wel. Fijne avond. 
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG SESSIE 3 VAN GEMEENTE DORDRECHT 
D.D. 20 september 2022
Vergaderkamer 5

2.  Tijdelijke betaalbare woningen (technische briefing) n.a.v. het
 agenderingsverzoek Gewoon Dordt

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

De voorzitter: Mensen, goedenavond. Zo u alstublieft de borden, de naamborden even 
schuin kunnen zetten? Want ik onthoud veel namen, maar ik ken namen van 
partijgenoot die ken ik. Dank u wel. De reden vanavond dat we hier bij elkaar zijn … Nee,
ik zal even iedereen eigenlijk op de tribune van harte welkom heten. Mensen thuis, 
commissieleden, ik zou graag ook willen beginnen met iedereen voor te stellen voor het 
verslag. Dan begin ik even eerst aan mijn rechterzijde. 

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht. 

De heer Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht. 

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA Dordrecht.

De heer Kleinpaste: Gert-Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt. 

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP Dordrecht. 

De heer Stam: Marco Stam, Beter Voor Dordt. 

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

De heer Vorthoren: Excuus, Niels Vorthoren, Villex Vastgoedbescherming.

Mevrouw Mattijssen: Floor Mattijssen, ketenregisseur wonen en zorg bij woningcorporatie
Trivire.

De heer Pluim: Peter Pluim, jongerenetwerk en ouderplatform.

Mevrouw Smeele: Dymph Smeele, ook vanuit het jongerennetwerk vanuit de WMO 
adviesraad.

De heer Eradus: Thijs Eradus van Stichting Springplank.

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

De heer Noldus: Robin Noldus van de Dordtse VVD.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly van Op Ons Eiland. 
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De heer Kolkiliç: Masum Kolkiliç, DENK.

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid-fractie

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

Mevrouw Van Herwijnen: En Irma van Herwijnen van Partij voor de Dieren. Irma van 
Herwijnen, Partij voor de Dieren.

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, commissiegriffier. 

De voorzitter: Dank u allen. Ik zou ook eigenlijk onze gasten van harte welkom heten. Die
hebben zich al voorgesteld, dus dat hoef ik dadelijk niet meer te doen. Dan ga ik gelijk 
even naar de reden en het doel van onze bespreking. Op initiatief van de fractie Gewoon 
Dordt is deze commissievergadering ingepland met als doel een beeldvormende 
verkennende sessie over de aard en omvang van het probleem dat economisch daklozen
betreft. Daaronder ligt de hypothese dat een groeiende groep mensen die verder 
probleemloos mee leven in de samenleving er niet in slaagt huisvesting te vinden. De 
woningvoorraad op peil brengen is dan ook de oplossing van midden en lange termijn. 
Dit is een reden waarom wij bij elkaar zijn en ik zou graag het woord willen geven 
namelijk aan de initiatiefnemer, schuine streep degene die het voorgesteld heeft, de 
heer Kleinpaste van Gewoon Dordt.

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, u vat al heel mooi samen waarom wij tot dit 
agenderingsverzoek hebben besloten. Daar hangt ook onder dat we het vanuit Gewoon 
Dordt gewoon belangrijk vinden om als raad zo snel mogelijk in positie te gaan als het 
gaat om een onderwerp als dit. Je kunt wachten tot er allerlei beleidsvoorstellen komen. 
Je kunt ook met elkaar proberen om heel goed na te denken: hoe ziet dat probleem er 
nou echt feitelijk uit? Hoe kan je aan de voorkant van kaders te stellen en dus ook het 
college, waar het gelukkig wel een van de focuspunten is, ook kaders en ook inzichten 
meegeven om zo snel mogelijk te proberen om in de breedte wat aan dat probleem te 
doen? Waarbij dan ook belangrijk is dat probleem precies eruit ziet. Ik bedoel, er zijn veel
jongeren die nauwelijks aan de bak komen. Er zijn economisch daklozen. Dat aantal 
groeit ook enorm. Daar gaat het niet alleen om. Er zijn talloze mensen die op zoek zijn, 
op jacht zijn naar betaalbare woningen, dus het is met elkaar heel goed om in kaart te 
brengen en dus ook vanaf verschillende kanten toegelicht en belicht te krijgen hoe het 
probleem er feitelijk uitziet zodat je vanuit de raad zo snel mogelijk daar ook op kan 
anticiperen en kaders kunt stellen. Dat is wat ons betreft het doel. Daarnaast vinden we 
het ook heel belangrijk om dat met de raad te kunnen communiceren, of inderdaad dat 
zijn opmerking hadden gemaakt van het mag van ons ook oordeelsvorming, maar deze 
briefing is een hele goede eerste aanzet om daarna met elkaar er oordeelsvormend over 
te kunnen praten.

De voorzitter: Zijn er vragen? Anders zal ik aan de gasten even voorstellen om de eerste 
gastspreker zal ik maar zeggen het woord te geven. Ik herinner u aan het feit dat we vijf 
à tien minuten meestal, eerder de vijf minuten aanhouden dan de tien, dat u de tijd 
heeft om even ons te informeren over datgene wat u graag als informatie wil geven. Het 
woord is aan mijnheer Pluim of mevrouw Storm.
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De heer Pluim: Nou, geachte gemeentevertegenwoordigers. Wij van het jongerennetwerk
zijn hier om de stem van algemene jongeren binnen de Drechtsteden te 
vertegenwoordigen in deze schrijnende huizencrisis onder het onderwerp economisch 
daklozen. De huizencrisis deze tijd raak de jongeren en jongvolwassenen zeer hard, maar
er kan wel gezegd worden dat jongeren onevenredig hard worden geraakt in vergelijking
met andere groepen. Zo zijn er veel jongeren die gedwongen zijn om bij hun ouders te 
blijven gezien ze geen huis kunnen bemachtigen. In veel gevallen gaat het wel goed, 
maar er zijn ook schrijnende gevallen waarbij dit helemaal niet goed gaat. Deze 
jongeren, deze schrijnende gevallen, hebben vaak geen keus dan deze situatie te 
ontvluchten. Ze eindigen in kraakpanden, bij vrienden thuis over de vloer, bij het leger 
des heils of zelfs op straat zonder enige vorm van zekerheid en onderdak. Deze 
schrijnende situaties ontstaan door een aantal problemen binnen de huidige 
huizenmarkt. Zo is het voor jongeren vreselijk lastig om wat voor soort huis dan ook te 
bemachtigen. Bijvoorbeeld het vinden van een sociale huurwoning is bijna onmogelijk 
gezien je vaak achteraan in de rij begint als achttien, twintigjarige of wat dan ook. Het 
kan ook daarom echt letterlijk jaren duren van een minimum tot tweeënhalf jaar tot dat 
je echt een huis kan bemachtigen en je ook kan gaan wonen. Verder zijn er andere 
problemen voor het ‘…’. Zo heb je huisjesmelkers, malafide inschrijfwebsites, 
onvoorziene voorwaarden is en laat staan de huur die vaak voor jongeren of 
jongvolwassenen onmogelijk te betalen is. Als we over de huur spreken, ik heb gekeken 
naar de algemene sociale … de algemene prijs die je maximaal kan betalen voor sociale 
huurwoningen en dat berekend over het minimale loon over het jaar 2022. Dat komt 
ongeveer uit op een percentage van boven de veertig procent. Gezamenlijk dat 
berekenen met de huidige energie- en gasprijzen hou je als jongere geen enkele cent 
meer over voor jezelf of wat dan ook. Natuurlijk kan je als starter ook proberen te kopen, 
alleen je moet je voorstellen om een huis proberen te krijgen, je moet eerst een 
hypotheek hebben. Er is geen enkele bank en geen enkele maatschappij die je een 
hypotheek geeft voor een huis van meer dan twee ton wat ongeveer de gemiddelde prijs
in Dordrecht is, tussen de 260.000-310.000 voor het huis kopen. Voor jongeren die meer 
ondersteuning nodig hebben is het nog schrijnender. Ze worden vaak gedwongen langer 
te blijven in een instelling en zichzelf dagelijks af te vragen of ze enigszins 
zelfstandigheid mogen opbouwen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen ook nog 
geeneens zelfstandig kopen, wat gewoon voor de meeste jongeren een recht is. Vaak 
zullen ze jaren wachten totdat zij een huis kunnen bemachtigen. Ik hoef niet uit te 
leggen hoe dat is voor deze jongeren, zowel voor hun mentale zorg als gewone ervaring. 
Daarnaast ontstaat er ook misschien wel problemen met langere wachtrijen voor 
jongeren die juist wel de zorginstelling nodig hebben of per se hulp nodig hebben. 
Wanneer het eindelijk gelukt is om een huis te bemachtigen wordt het er ook niet 
makkelijker op. Naast een hoge huur van veertig procent ongeveer die je van je loon 
inneemt heb je ook een situatie waarin mensen gedwongen worden om samen te wonen,
bij studenten is zo dat die gewoon van huis kunnen verplaatsen omdat het gewoon te 
duur is, mensen die samen zijn gaan wonen op een jonge leeftijd en niet meer kunnen 
weggaan omdat een hypotheek gewoon te veel is. Daarbij zijn we niet de enige die dit 
constateren. De NOS heeft een periode van augustus september een onderzoek gedaan 
onder jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Hieruit is gebleken en 
daarvoor een koophuis de wachttijd op zijn minst twintig weken is, zo niet langer. Uit 
cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat we een woningtekort hebben
van 279.000 wat nog stijgt tot 2024 en dat is nog zacht gezegd gezien er veel cijfers zijn 
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die hoger zijn. Een op de drie jongeren wonen nog thuis bij hun ouders. Een op de drie 
wonen nog samen met anderen waarbij de volgende statistiek laat zien dat één op de 
vier jongeren eigenlijk dat helemaal niet wil. Uit een ander onderzoek komt zelfs naar 
voren dat veertig procent van de jongeren denkt om te emigreren naar andere landen 
door deze huizencrisis. Over het algemeen doet Dordrecht het niet slecht. 
Huisjesmelkers worden aangepakt met regelgeving. Er is een uitzondering, regelgeving 
voor jongeren met beperkingen of andere bijzaken. Er is een amendement van 
GroenLinks, SP, VSP en CDA dat recentelijk door is gegaan waarbij een beroep is gedaan 
op meer sociale huurwoningen die gebouwd zouden moeten worden. We zien 
vooruitgang. Het enige probleem is uit recente cijfers van de huizen in Dordrecht, is nog 
steeds 109 mensen per 100 huizen. Dat zou in de totale bevolking van Dordt 118.000 
mensen betekenen dat 9000 mensen in Dordt zonder huis zitten. Dus we zien een goede
stap in de goede richting met het idee van tijdelijke huurwoningen, maar de bedoeling is 
dat er gewoon meer sociale huurwoningen komen voor starters en beginners en ook 
speciale huurwoningen voor de jongeren die het echt wel nodig hebben zodat wij ook ze 
kunnen laten meedraaien in de maatschappij om zichzelf te kunnen ontwikkelen en ook 
gewoon een plek hebben dat ze thuis kunnen noemen, dus ja, help ons. Dank jullie wel.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen? Want u krijgt sowieso als fractie aan het einde 
van de presentatie ook nog een woordvoering als u dat wenst, maar als er vragen zijn, 
die kunnen gesteld worden.

De heer …: Ja, misschien wel een vraag die handig is om meteen te stellen aan de heer 
Pluim omdat ik ook wel heb begrepen dat veel jongeren bijvoorbeeld uitwijken naar 
antikraak, huurovereenkomst of andere tijdelijke voorzieningen, hebben jullie daar ook 
naar gekeken wat daar voor een ervaringen of knelpunten in zitten?

De voorzitter: Mijnheer Pluim.

De heer Pluim: Het is grappig dat u dat zo zegt. Volgens een recentelijke stage van een 
ICT bedrijf in Oosterhout en toen ik dit onderwerp ter gesprek bracht, zei mijn collega 
tegenover mij dat hij antikraak heeft moeten wonen. Hij vond het heel onprettig, want hij
wist nooit zeker wanneer hij weg moest en wanneer hij nog mocht blijven. Het was heel 
lastig voor hem om te weten wat hij nou met de situatie aan moest. Hij kon geen huis 
vinden, maar hij kon ook niet zomaar weg uit de positie waar hij in was. Uiteindelijk heeft
hij een appartementje gevonden en er was een heel dankbaar voor.

De voorzitter: Ja hoor.

Mevrouw …: De bevindingen van antikraak, maar ook van al die tijdelijke 
woningvoorzieningen is natuurlijk wel dat het eigenlijk afgeschreven huizen zijn, toch 
slecht geïsoleerd, gewoon hele slechte woningen en dat bied je jongeren dan aan van: 
het kan binnen een maand afgebroken worden, binnen een jaar, binnen twee jaar, 
eigenlijk weten ze nooit waar ze aan toe zijn en dan de vraag: wat daarna? Dat betekent 
eigenlijk dat een hele grote groep jongeren eigenlijk voortdurend in onzekerheid is van: 
is er wel ergens een plekje voor mij op deze wereld? En vooral in Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel voor deze aanvulling. Als er geen vragen zijn dan ga ik naar de
volgende spreker. Mijnheer Damen.
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De heer Damen: Ja, u noemde dat veertig procent van het inkomen van jongeren naar de
huur gaat en dan zitten er nog geen andere woonlasten bij. Is dat inclusief of zonder 
rekening te houden met huurtoeslag?

De heer Pluim: Daar moet nog huurtoeslag over, maar in werkelijkheid is het percentage 
dat ik berekend heb over het minimumloon van 2022 48 procent, dus ik ben nog soepel.

De heer Damen: Het interessante is natuurlijk wat er gebeurt na de huurtoeslag. En ik 
heb nog een vraag. Mag dat?

De voorzitter: Ja hoor, mijnheer Damen.

De heer Damen: Wat je wel eens hoort is dat twee of drie jongeren samen een flat huren 
om zeg maar aan woonruimte te komen en om de lasten te delen. Hoe kijkt u daar 
tegenaan?

De heer Pluim: Het is een manier van overleven geworden gewoon in deze tijd. Ik bedoel,
vroeger, misschien twintig, dertig jaar geleden, ik weet niet hoe lang de tijd is, dacht je: 
ik wil een huis voor mijzelf. Mijn vader toen hij begon, die begon al gelijk op zijn 
negentiende, twintigste. Liep naar de bank toe, vroeg een hypotheek aan en kocht een 
huis op de dijk in Papendrecht. Daar zat hij met zijn twintigste. Begon een zaak en 
betaalde zijn huis af. In deze tijd moeten wij niet kijken of we zo een huis kunnen 
betalen, we krijgen zo een huis niet, maar of we een sociale huurwoning voor onszelf 
kunnen betalen. De meesten van ons gaan gewoon samenwonen. Ik heb een vriend 
gehad die is in een appartementje in Papendrecht, die heeft gewoon samengewoond met
een jongen voor een aantal jaar totdat hij meer begon te verdienen, maar dat kan jaren 
duren en hij heeft zeker vijf jaar daar gewoond, dus zoals ik zei, het is een manier van 
overleven. Het is niet anders. Het is niet iets per se wat we prettig vinden. Iedereen wil 
een plekje hebben wat hij voor zichzelf heeft.

Mevrouw …: Maar je kan in Dordrecht geen appartement huren en dan met zijn drieën 
erin gaan wonen. Dat mag niet. Dan moet een ouder dan een flat kopen, dat zie je vaak 
bij studenten, en dan onderhuren aan twee andere studenten, maar zo een regeling 
bestaat eigenlijk in Dordrecht niet.

De voorzitter: Mijnheer Damen.

De heer Damen: Ja, ik heb begrepen dat een corporatie op zijn minst overweegt om aan 
meerdere jongeren te verhuren.

De voorzitter: Ja, zullen wij verder even met de presentatie gaan? En dan nodig ik 
mevrouw Floor Mattijssen even uit om even het een en ander uit te leggen.

Mevrouw Mattijssen: Ja, goedenavond. Ik ben inderdaad van woningcorporatie Trivire. Ik 
heb een presentatie gemaakt met heel veel informatie ook qua data. Ik denk dat dat nu 
te ver voert om daar helemaal diep op in te gaan en ik zou u van harte willen uitnodigen:
neem daar kennis van. Zijn er vragen over, neem vooral contact met mij op, want ik 
denk dat we anders verzanden in allerlei getallen en de oorzaken daarvan. Ik denk dat 
het belangrijkste is dat we even met elkaar gaan kijken: wat zien wij nu als corporatie? 
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Dat is de belangrijkste trend en die heb ik even in kaart gebracht. Dan zien wij 
bijvoorbeeld in het aantal woningen dat beschikbaar komt, dus de woningen waarvan de 
huur wordt opgezegd, dat dat steeds meer afneemt, dus dat betekent ook dat er steeds 
minder woningen beschikbaar komen. En dan redeneer ik even vanuit de bestaande 
voorraad en nog niet zozeer wat er allemaal voor ogen hebben en voor plannen hebben 
voor nieuwbouw. Dan sluit ik ook aan bij het verhaal van Peter Pluim. Wat wij ook zien is 
dat de groep, hebben we gekeken vanaf 23 plus, dat die eigenlijk de laagste 
slagingskans heeft op de woningmarkt, dus dat betekent voor hun ook het kleinste 
perspectief op een woning carrière. We kunnen eigenlijk gelijk naar tien. De rest is 
huiswerk en daar word ik waarschijnlijk nog wel over gebeld. Ja, ik denk dat dat anders 
inderdaad dan kunnen we er misschien een half uur voor uit trekken.

De voorzitter: U mag vooruit, achteruit.

Mevrouw Mattijssen: Hier zie je inderdaad dat het aantal verhuringen afneemt. Als er 
feiten en cijfers als er vragen zijn, neem alstublieft contact met mij op. Wat ik net al zei 
inderdaad, de groep 23 plus heeft eigenlijk de kleinste slaagkans en dus ook geen kans 
op wooncarrière. Tegelijkertijd zien we dat 55-plussers de grootste slaagkans hebben. 
Wat we verder nog zien is we hebben natuurlijk in de gemeente Dordrecht of in de 
Drechtsteden in zijn algemeenheid verschillende urgentieregelingen, waaronder de PUV, 
ook de beroemdste thuis in de wijk voor de uitstroom uit de instellingen en recent is dit 
jaar februari ook de uitvoering van de contingent regelingen gestart en dat is eigenlijk 
een regeling voor mensen die tussen wal en schip vallen, dus die eigenlijk niet via de 
PUV voor een woning in aanmerking komen, maar ook niet nu in een instelling wonen en 
daardoor vervroegd voor een woning in aanmerking kunnen komen. Wat we nu al zien 
nu we de eerste maanden aan de slag zijn, zie je vooral inderdaad eenoudergezinnen en 
aanvragen van mensen die geen zorg of begeleidingsvraag hebben, dus dat zegt wel iets
over spoedzoekers, economisch daklozen, eenoudergezinnen, dus dat wordt hiermee wel
zichtbaar. Wat wij denken dat er nodig is, is enerzijds doorstroming. Daar zijn we als 
corporatie en gemeente al volop mee bezig. Daar hebben we ook afspraken over 
gemaakt in de prestatieafspraken, waaronder met de doorstroommakelaar. Die is bij ons,
bij Trivire ook al ruim een jaar bezig en dat heeft echt al zijn successen geboekt. We zien
ook wel dat het toch nog voor veel oudere mensen nog geen vraagstuk is. Die denken: 
laat mij hier maar lekker wonen. Dat verhuizen dat hoeft voor mij allemaal nog niet. 
Tegelijkertijd zien we ook nog wel een ander probleem als mensen door willen verhuizen,
bijvoorbeeld naar een appartement en zij krijgen een intensievere zorgvraag, dat er 
eigenlijk meer faciliteiten nodig zijn bij zo een woongroep. Dus bijvoorbeeld een 
scootmobielruimte en als die er op dat moment niet is kun je eigenlijk niemand laten 
doorstromen. Dus het vraagstuk is eigenlijk breder dan alleen, wat gezegd, de bewoner 
verplaatsen. Daarnaast denk ik inderdaad dat we ook een flexibele schil nodig hebben. 
Die hebben we soms deels inderdaad met plannen voor sloop nieuwbouw of 
herstructurering, dat daar mensen tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Maar gezien het 
vraagstuk denk ik dat we zeker vaart moeten gaan maken bij het realiseren van de 
flexibele schil. Wat daarin voor ons als corporatie lastig is, is dat er gewoon weinig 
gronden beschikbaar zijn, dus om dat te realiseren moet je gewoon grond hebben. En 
het tweede wat speelt is het financiële vraagstuk, is dat het vaak over kortere 
exploitatietermijn is, dus afschrijftermijn waardoor je eigenlijk aan het eind een stukje 
geld tekort komt om het te kunnen realiseren. Dus daar moet je met elkaar kijken van: 
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kun je oplossingen bieden door een langere afschrijftermijn te creëren door die units 
samen te gaan verplaatsen? Dus nog meer locaties met elkaar te gaan zoeken? Of is er 
financieel of een potje waar je gezamenlijk uit kunt putten zodat je toch dat laatste gat 
met elkaar kunt gaan dichten? Dus wat ik eigenlijk zegt samenvattend, spoedzoekers 
hebben het moeilijkste en dat is vooral inderdaad de groep 23 plus. Maar ook wat ik al 
zei wat we nu zien met de contingent regeling, toch steeds meer mensen door werk op 
straat komen te staan of door scheiding of door relaties die uit elkaar gaan. Dus we 
moeten inderdaad samenwerken voor voldoende doorstroming, maar vooral de urgentie 
om met elkaar een flexibele schil te gaan realiseren. De tijd dringt denk ik. Zijn er 
vragen?

De voorzitter: Dat wilde ik net even stellen, maar dat maakt niet uit. Nou, dat is goed. 
Prima hoor. Zijn er vragen? Zal ik aan de rechterzijde even beginnen? Mevrouw Kruger. 

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Net noemde u, en ik wil het gewoon even of ik het 
begrepen heb, dat huren die worden opgezegd en die woningen verdwijnen. Misschien 
heb ik het verkeerd gehoord, maar …

Mevrouw Mattijssen: Nee, wat ik bedoel is dat het aantal woningen dat beschikbaar komt
door huuropzeggingen dat daalt, dus er wordt minder vaak de huur opgezegd, dus 
daardoor komen er minder woningen beschikbaar.

Mevrouw Kruger: Oh, oké.

De voorzitter: Mijnheer Noldus.

De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank. Een paar vragen ook over de voorrangsregeling. De 
vraag daarbij is juist of de huidige voorrangsregelingen juist niet een negatief effect 
hebben op juist die starters en de jongeren die daar veelal buiten vallen. Een 
aanvullende vraag is ook wat de ervaring van Trivire op dit moment is met de pilot of de 
test die met loten gedaan zou worden in plaats van met puntensystematiek en of daar 
dan waarneembaar resultaat is wellicht specifiek voor deze groep omdat ze daar toch 
wellicht op een andere manier in aanmerking komen voor een woning. Ik heb nog twee 
andere vragen en die gaan over de flexibele schil, maar misschien is deze vraag 
beantwoord.

De voorzitter: Mevrouw Mattijssen.

Mevrouw Mattijssen: Eerst over het lotingsmodel. Ik weet dat er recent een evaluatie 
heeft plaatsgevonden, dus over dat stukje moet ik helaas even het antwoord schuldig 
blijven, maar daar kunnen we eventueel later nog over in gesprek. Wat we wel zien als je
kijkt qua reacties, ik noem het gewoon even het reguliere reageersysteem, dat wordt 
dan het aanbod model genoemd, en daar zie je dat het aantal reacties van jongeren 
stukken lager is dan het lotingsmodel omdat ze weten dat ze via het lotingsmodel sneller
in aanmerking komen omdat ik denk dat onder jongeren ook omdat ze weten dat de 
wachttijd zo lang is en hun profiel is dat ze weinig slaagkans hebben dat het moment dat
via een loting woningen worden aangeboden je echt een piek ziet aan reacties vanuit 
categorie 23 plus, ja.
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De voorzitter: Ik wil graag het woord aan mijnheer Pluim geven. Daarna ga ik het woord 
geven aan mijnheer Kleinpaste, maar even nu mijnheer Pluim een reactie.

De heer Pluim: Ja, ik had een vraagje hierbij voor het puntensysteem. Het 
puntensysteem, hoe werkt het bij jullie in het geval er iemand al een huis heeft gekregen
en dan nog steeds aangemeld staat binnen het puntensysteem? Want ik heb van 
mensen gehoord die nieuwe huizen … die hun huis al hebben, een nieuwe sociale 
huurwoning, en dan nog steeds tweede of derde of zelfs eerste staan voor het 
puntensysteem voor een volgend huis.

Mevrouw Mattijssen: Dat is bijzonder, want op zich als je ingeschreven staat ga je 
woonduur opbouwen en op geen moment op basis daarvan krijg je een woning 
toegewezen. En als je dan gekoppeld bent dan word je eigenlijk automatisch 
uitgeschreven. En dan moet je je eigenlijk weer opnieuw inschrijven en dan ga je weer 
woonduur opbouwen op basis van je nieuwe adres.

De heer Pluim: Oké. Ik had zo een verhaal gehoord, dus ik vroeg me af hoe het systeem 
werkte. Daarom. Dank u wel.

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, ik wou even een vraag stellen om te checken of ik het 
goed begrepen heb, want we kennen natuurlijk een urgentiesysteem waarbij mensen 
met bepaalde problematiek voorrang kunnen krijgen, maar begreep ik nou goed dat er 
een groeiende groep mensen is die eigenlijk als enige probleem heeft dat ze dat dak 
boven hun hoofd missen maar die verder geen onderliggende problematiek of andere 
situaties hebben waardoor ze urgentie kunnen verdienen?

Mevrouw Mattijssen: Nee, op dit moment niet. Je hebt eigenlijk gewoon de basis 
urgentieregeling voor mensen die inderdaad met een problematische situatie zitten en 
die situatie moet echt heel problematisch zijn, want als je … ik zeg het even, het is 
natuurlijk niet fijn, maar alleen als je gescheiden bent krijg je nog geen urgentie. De 
tweede is eigenlijk de uitstroom bij instellingen, want mensen die moeten uitstromen die 
hebben ook voorrang op de woningmarkt. En dan nu recent van mensen die tussen wal 
en schip vallen waar wel een voorwaarde in zit dat je zoveel begeleiding nodig moet 
hebben en dan zie je nu bij de aanvragen dat ook eigenlijk er een toename is aan 
mensen die niet die zorg en begeleidingsvraag hebben, maar wel zeker een mate van 
urgentie hebben omdat ze spoedzoekers zijn omdat ze bijvoorbeeld een gescheiden 
vader zijn met een paar kinderen.

De heer Kleinpaste: Oké. Dank voor de toelichting. 

De voorzitter: De heer Kolkiliç.

De heer Kolkiliç: Dank voorzitter. U gaf net aan tijdens uw presentatie aan dat 
doorstroommakelaars ervoor zorgen dat de senioren zeg maar worden verplaatst of 
gaan verhuizen naar de seniorenwoningen. Waarom houden doorstroommakelaars zich 
niet bezig met de doorstroom van grotere gezinnen naar ruimere woningen zodat er ook 
plaats vrijkomt voor starters? Want waarom ik die vraag stel, je begint natuurlijk als 
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starter meestal om in een woning te wonen en op een gegeven moment krijg je 
gezinsuitbreiding, kinderen en dergelijke, maar wat ik relatief vaak zie en hoor is dat 
grotere gezinnen alsnog in kleinere woningen blijven wonen, voornamelijk omdat het 
goedkope huur is.

Mevrouw Mattijssen: Ja, daar voeren wij op dit moment nog geen actief beleid op. Wij 
hebben hem eigenlijk omgekeerd omdat wij zien dat ouderen vaak in grotere woningen 
wonen. Die proberen wij te verhuizen naar een woning die bij hun toekomstige situatie 
past. Ze moeten dat natuurlijk ook zelf willen. Wij kunnen niks afdwingen. Dat willen we 
trouwens ook niet. Daardoor probeer je die mensen naar een kleinere woning gaan zodat
er weer grotere woningen beschikbaar komen. Maar andersom hebben wij hem nog niet. 
En ik denk dat deels die vraag ondervangen wordt door de optie die wij bieden van 
woningruil, dat mensen elkaar ook vinden van: goh, ik heb een gezin, ik heb 
gezinsuitbreiding gehad, eigenlijk wordt mijn woning te klein en die kennen misschien 
wel iemand anders of via onze portal dat mensen in contact worden gebracht en dat op 
die manier dan een wissel in plaatsvindt. Maar we zijn er niet zo actief nu nog mee bezig,
maar misschien wel iets om mee te nemen.

De heer Kolkiliç: Ja, want de woningen worden natuurlijk toegekend op basis van aantal 
personen, inkomensafhankelijk en dergelijke.

Mevrouw Mattijssen: Ja, op het moment zelf.

De heer Kolkiliç: Ja, en dat vind ik eigenlijk wel dat het ook een eis moet zijn of een 
voorwaarde moet zijn van met hoeveel personen je in een woning mag verblijven. Maar 
nog een aanvullende vraag. In het begin van uw presentatie gaf u ook aan dat er een 
relatief lage beschikbare woningen zijn en dat de verwachting is dat het nog meer gaat 
dalen. Maar tegelijkertijd voeren woningcorporaties ook het beleid om woningen die ze in
handen hebben te verkopen, want dat is toch tegenstrijdig?

Mevrouw Mattijssen: Nee, wij zetten niet actief in op de sociale segmenten om te 
verkopen. Dat doen wij niet. Wat ik bedoel met dat er minder woningen beschikbaar 
komen is in onze bestaande voorraad, dus wat we al hebben, is dat er minder woningen 
vrijkomen omdat er minder wordt opgezegd. Dat neemt niet weg dat wij een actief 
woningbouwprogramma hebben om meer woningen aan onze voorraad toe te voegen en
het is dan met name sociale woningvoorraad.

De voorzitter: Mijnheer Stolk. Oh, sorry.

Mevrouw Mattijssen: En niet dat wij die actief gaan verkopen. Nee absoluut niet, nee.

De voorzitter: Mijnheer Stolk had nog een vraag. 

De heer Stolk: Ja, ik had ook een vraag en misschien dat mijnheer Noldus dat ook aan wil
geven, dat is over de flexibele schil. Hoe ziet u dat? En waar haalt u ze vandaan?

Mevrouw Mattijssen: Nou, het bouwen op zich, er zijn legio mogelijkheden qua modulair 
bouwen of tijdelijke units. Bijvoorbeeld recentelijk het Leerpark wat we hebben 
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gerealiseerd, dat is eigenlijk ook flexibele bouw, dus de wil is er zeker en ook de 
investeringsruimte, maar we zitten daarin vooral dat er geen gronden zijn.

De heer Stolk: Mag ik nog een vraag?

De voorzitter: Tuurlijk.

De heer Stolk: Maar als we naar de toekomst kijken en staat er buiten dat het Leerpark 
er is, hebben jullie ook andere locaties waar jullie aan denken om een flexibele schil te 
maken? En is die wel zo flexibel? Want als de mensen erin zitten, dan moeten ze er na 
twee jaar weer uit of zo.

Mevrouw Mattijssen: Ja, klopt.

De voorzitter: Mijnheer Noldus.

Mevrouw Mattijssen: Dan moeten we zorgen dat zeg maar die hele puzzel weer gaat 
lopen, maar ik denk dat op dit moment de urgentie zo groot is dat we ze ook keihard 
nodig hebben. En tuurlijk moeten wij een plan ontwikkelen voor wat als die mensen 
allemaal weer uit gaan stromen?

De voorzitter: Mijnheer Noldus.

De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank. Klopt het dat er voor de tijdelijke, sorry, flexibele 
schil vooral gekeken wordt naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe realisatie en niet 
zozeer transformatie van bestaande bouw? En de bijbehorende vraag, als dan wordt 
gekeken naar bouw of realisatie van nieuwe ontwikkeling, kunt u aangeven hoeveel 
sneller dan zo een ontwikkeling te realiseren is ten opzichte van een definitieve 
invulling? Dat kan u ook zien bij het Leerpark dat de aanloop al met al toch lang is en 
misschien nog wel langer is geweest dan een aantal projecten die een definitieve 
invulling krijgen. Dus ik ben benieuwd naar uw beeld en opvatting en ervaring daarbij.

Mevrouw Mattijssen: Ja, dat verschilt wel een beetje bij het project. Natuurlijk, dit is ook 
qua constructie is het Leerpark denk ik wat ingewikkelder. Het is best wel groot volume 
voor verschillende doelgroepen. Qua het maken van de units, dat is het probleem niet, 
want dat gebeurt tegenwoordig allemaal met modulair bouwen en dat kan allemaal in de
fabrieken en het kan bij wijze van spreken zo naar de plek worden toe gereden. Waar het
denk ik vooral in zit is inderdaad de aankoop van grond, locaties vinden, wat voor locatie
is het qua bestemming? Is het nog geen woonbestemming maar maatschappelijk? Dan 
moet je weer een hele bestemmingsplanprocedure. Dus het is ook niet zo kant-en-klaar 
te zeggen van: als we een plekje hebben dan kunnen we binnen een half jaar. Het zou 
natuurlijk mooi zijn als het wel zou kunnen, maar helaas is de realiteit niet zo.

De heer Noldus: Nou, voorzitter, de vervolgvraag nog, klopt het dat voor de flexibele 
schil u vooral kijkt naar realisatie, “nieuwe bouw,” tussen aanhalingstekens, of modulair 
bouwen of ook transformatie van bestaande …

Mevrouw Mattijssen: Ook transformatie van bestaand bezit, ja.
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De heer Noldus: Helder. En klopt het dan ook dat voor de doorlooptijd vooral het verschil 
zit in de bouwtijd en niet zozeer in de plantijd daaraan voorafgaand? Of is daar ook nog 
wel winst te halen?

Mevrouw Mattijssen: Ja, je hebt gewoon met wettelijke termijnen te maken. En wat u 
terecht zegt, wij zoeken het niet alleen in nieuwbouw, maar wij kijken ook bij bestaande 
voorraad. Elk project waar wij sloop nieuwbouw doen of renovatie gaan doen kijken we 
ook of we aan de specifieke doelgroep kunnen koppelen en dat kan een 
woontrainingsproject zijn. Dat is ook tijdelijk waar je snel kunt handelen in een bepaald 
vraagstuk, dus we kijken ook zeker naar de bestaande voorraad, ja.

De voorzitter: Mijnheer Stam.

De heer Stam: Ja, dank u wel voorzitter. Een aantal vragen. Als ik kijk naar de 
doorstroming, het is natuurlijk wel gegeven voor oudere mensen die nu redelijk rustig in 
een woning zitten en net tegen hun pensioen aanzitten en dan denken van: ja, weet je, 
waarom zou ik gaan doorstromen, want dan ga ik veel duurder wonen. Dus hoe gaat 
daar dan zo een woonmakelaar mee om? Punt twee, als je kijkt naar de opmerkingen die
u maakt van: er komen steeds minder huurwoningen beschikbaar, minder opzeggingen, 
maar dat zijn natuurlijk ook een bepaald percentage woningen die een corporatie zelf 
mag toewijzen voordat ze überhaupt op de markt komen. Er zijn een aantal doelgroepen 
die hebben altijd voorrang. Dan heb ik het over statushouders, ik heb het over mensen 
die uit sloopwoningen komen. Neemt dat percentage nou toe waardoor zeg maar het 
aantal woningen dat op de vrije markt komt daardoor kleiner wordt of zijn er nou echt 
veel minder opzeggingen? En mijn laatste opmerking of vraag is als ik kijk naar 
flexwoningen, het is in Dordrecht een eiland met beperkte omvang en is het dan niet zo 
dat als je na gaat denken over flexplekken dat het dan ten koste gaat van bouwplannen 
die er nu zijn of zijn we dan al zover dat we plekken hebben gevonden die tot nu toe nog 
niet in beeld zijn geweest?

De voorzitter: Mevrouw Mattijssen, wilt u alstublieft even in de microfoon spreken? Want 
de verslaglegging geeft mij net even aan dat dat niet helemaal verstaanbaar is. Dank u 
wel.

Mevrouw Mattijssen: Ja, sorry. Ik moet even terug denken. Even voor wat betreft het 
laatste.

De voorzitter: Als het te politiek wordt, mevrouw Mattijssen, dan hoeft u geen antwoord 
te geven.

Mevrouw Mattijssen: Nee, nee, nee. Ik zit even terug te halen te vragen, want ik werd 
afgeleid. Qua flexibele schil, kunt u het nog een keer herhalen? Sorry. Ik wil even graag 
per vraag, want ik zit te denken.

De heer Stam: De laatste vraag over de flexibele plekken was als je kijkt naar de 
beschikbare ruimte in Dordrecht, gaat dan ten koste van vaste bouwtraject een of zijn 
daar plekken voor die eigenlijk nog geen woonbestemming hebben?
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Mevrouw Mattijssen: Nee, die plekken hebben we nog niet in beeld. Ja, wij kijken 
natuurlijk samen met de gemeente naar vraag en aanbod wat nodig is, dus wij maken 
wel zorgvuldig de overweging van: waar zou je dan kiezen voor permanente nieuwbouw 
of waar voor tijdelijk? En het Leerpark was eigenlijk een uitgelezen plek om tijdelijk iets 
te realiseren. Want de grond is gewoon schaars, dus je zet het niet altijd bij voorbaat in 
voor flexibel bouwen.

De heer Stam: Mijn eerste vraag ging over doorstromers, over ouderen die nu tegen de 
pensioenen aanzitten en eigenlijk denken: ik zit wel best, ik ga dadelijk met pensioen, 
pensioen wordt aan geknabbeld, AOW, dus ik blijf even zitten waar zit. Dat maakt het 
ook wat moeilijker om die woningen vrij te krijgen. Zo een doorstroom makelaar, hoe 
gaat hij daarmee om? Wat voor bagage heeft hij in zijn tas om die mensen toch te 
bewegen om eventueel te gaan verhuizen?

Mevrouw Mattijssen: Ja, het is een stukje maatwerk, en terecht wat u zegt: het is niet 
niks om zomaar te verhuizen, want het is niet alleen het financiële plaatje, maar ook 
vaak het sociale netwerk dat in de buurt is, dus wij proberen vooral een gesprek aan te 
gaan en de casus in beeld te brengen en op basis van die casussen kijken als iemand 
dan toch overweegt om te gaan verhuizen wat we dan voor aanbod kunnen gaan doen. 
Dus het is niet plat van net als met de woningtoewijzing van: dit is jouw 
gezinshuishouding, dit is je inkomen, dit is je zorgvraag noem ik het maar even en dat 
past wel bij die woning. Nee, zo werkt het niet. Het is echt een maatwerk. We gaan echt 
met die bewoners in gesprek omdat we bij zo een doorstroming ook gewoon van 
betekenis willen zijn. We gaan niet zeggen: u moet verplicht verhuizen. Nee, we kijken of
het inderdaad een verbetering is voor de persoon zelf ook of voor dat echtpaar, ja.

De heer Stam: De laatste vraag was als je kijkt naar het aantal beschikbare woningen, er
komen er steeds minder per huur aangeboden of opzeggingen. Stel, je hebt honderd 
woningen, er zijn een X aantal woningen die gaan dan naar statushouders en naar 
mensen die uit sloopwoningen komen. Neemt dat aantal nou toe waardoor zeg maar als 
je er honderd hebt dat je er eerst veertig, waardoor je er zestig op de vrije markt bracht, 
en dat er nu zeventig, waardoor er nog maar dertig op de vrije markt komen of wordt er 
veel minder opgezegd omdat mensen gelet op de economische situatie eigenlijk het 
liefst maar even in hun woning blijven? Want dan heb je natuurlijk jongeren, ouderen, en
ook wel de middenklasse die dan nu vastzitten.

Mevrouw Mattijssen: U heeft een terecht punt. We hebben natuurlijk gewoon een vijfde 
woningen waar eigenlijk verschillende doelgroepen uitwisselen om het zo maar te 
zeggen. Hoe die verdeling precies is durf ik nu niet te zeggen. Dat kan ik wel voor u 
nagaan, maar wij maken ook elke keer een monitor waar we vanuit woningkeuze 
rapportages kunnen maken wat er gebeurt. Wij kunnen ook terug zien hoe woningen 
gekoppeld zijn aan welke doelgroep, dus daar kan ik eventueel nog op terugkomen. Ja, 
hij blijft lastig, want de druk wordt steeds hoger en kijk, dat het aantal opzeggingen 
minder wordt dat is deels te begrijpen, want mensen zijn ook huiverig voor: wat ga ik 
straks betalen? En zeker nu met die energie die prijzen die stijgen en nieuwe contracten 
die al bij wijze van spreken op 400 euro beginnen, dat houdt mensen ook tegen om te 
gaan verhuizen, maar daarnaast hebben wij ook genoeg in de portefeuille de planning 
staan qua nieuwbouw, dus daardoor zorgen we ook dat die sociale voorraad gewoon 
voldoende of tenminste, waar we kunnen ‘…’.

127



De voorzitter: Laten we het bij deze even afronden.

De heer Tutupoly: Mag ik nog even een vraag stellen?

De voorzitter: Natuurlijk, mijnheer Tutupoly, tuurlijk.

De heer Tutupoly: Even een vraagje. We hadden net nog even over de 
eenpersoonshuishoudens. Dat is een trend wat je steeds meer ziet. In hoeverre is Trivire 
daar ook mee bezig wanneer we het hebben even over nieuwbouw? Om een voorbeeld 
te noemen, ik heb laatst de Ridderkerk gezien een eengezinswoning die als het ware in 
tweeën gesplitst wordt waarbij je een voor en achterdeur hebt en waar dus eigenlijk 
eenpersoonshuishoudens zitten, dus het wordt wat kleiner op dezelfde oppervlakte. Is 
Trivire daar zelf op dit moment ook mee bezig met dit soort plannen te ontwikkelen 
omdat de tendens eigenlijk steeds groter wordt?

Mevrouw Mattijssen: Ja, terecht wat u zegt. We hebben nog niet heel concreet dat we 
zeg maar plannetjes hebben dat we zeggen: die woningen gaan we op die manier 
aanpassen, maar we zijn wel aan het kijken omdat we zien dat we ook steeds bij 
eenpersoonshuishoudens zijn, maar ook vanuit de uitstroom van instellingen, dat worden
bij thuis in de wijk steeds kleinere huishoudens, wat wij daar voor zouden moeten doen 
in onze portefeuille. Maar een concreet plan is er nog niet, maar er wordt wel over 
nagedacht.

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Mattijssen. Ik denk dat we even met de presentaties 
verder gaan en ik geef het woord aan mijnheer Vorthoren, sorry. Ja, ik zat even ergens 
anders naar te kijken.

De heer Vorthoren: Dank u wel. Geen probleem.

De voorzitter: Alstublieft. Uw telefoon staat uit waarschijnlijk.

De heer Vorthoren: Ik heb hem aangezet.

De voorzitter: Mevrouw Mattijssen … Ja, oké.

De heer Vorthoren: Oh, excuus. Ja, dank u wel voor de uitnodiging vanavond. Als 
commerciële partij willen wij graag jullie allemaal een kijkje geven in onze keuken hoe 
wij omgaan met de doelgroep, met de benoemde doelgroep waar wij tegen aanlopen. 
Zoals net gezegd, ik ben Niels Vorthoren, ik ben vastgoedadviseur bij Villex 
vastgoedbescherming. U ziet ook een logo staan van Gapph vastgoedbeheer. Wij zijn per
januari 2022 overgenomen, dus vanaf het nieuwe jaar zullen wij onder die noemer 
doorgaan, dus vandaar dat ik die alvast erbij heb gezet. Eerst zal ik jullie even heel kort 
vertellen wie wij zijn en wat wij precies doen. Vervolgens zal ik even toelichten hoe wij in 
de regio actief zijn om vervolgens in te duiken op de doelgroep en de projecten die wij, 
waar wij bij betrokken zijn om deze doelgroep zo goed mogelijk te huisvesten. Het werd 
net al aangehaald, wij zijn een partij die inzetten op tijdelijk bevoegdheid. Wij worden 
vaak ingeroepen. Wij werken veel samen met corporaties bij sloopprojecten. Wij gaan 
daarbij proberen wij vastgoed zoveel mogelijk te beheren en te beschermen door middel 
van zoveel mogelijk tijdelijke verhuur. Daarbij is ook in onze optiek beetje ouderwetse 
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antikraak ook nog steeds wordt daarvoor gebruikt, dat is wel iets wat wij liever niet 
toepassen omdat dat inderdaad weinig garantie geeft voor de bewoners en niet altijd 
even wenselijk is. Zoals ik net aangeef zijn wij inmiddels samengegaan met Gapph 
vastgoedbeheer. Dat was een concullega van ons, dus die deden precies hetzelfde als 
Villex alleen die zaten wat meer gevestigd in het midden van het land en in het zuiden 
van het land en wij waren als Villex met name gefocust op het westen en dan met name 
Groot Rotterdam. Dat zal ik jullie zo nog even laten zien in een volgende sheet. Wij 
werken in deze regio werken we samen met Trivire, de gemeente Dordrecht, de 
gemeente Rotterdam, woonkompas Ridderkerk, Windkracht 10 en de gemeente 
Ridderkerk, dus we zijn behoorlijk actief in de regio. Voor de gemeente Rotterdam en 
inmiddels ook de gemeente Ridderkerk hebben wij inmiddels ook projecten met 
kwetsbare doelgroepen, maar ik zal jullie vervolgens eerst even meenemen over de term
economisch daklozen, daar is nog wel eens een onduidelijkheid over. Mensen vragen: 
wanneer is iemand nou economisch dakloze? Nou, intern ziet u de quote zoals wij die 
hanteren en een belangrijk woord daarin is het zelfredzaam zijn van de mensen. Zoals u 
ziet, zelfredzame mensen die door een levensgebeurtenis hun woonplek verliezen en er 
niet in slagen om nieuwe eigen huisvesting te vinden. Dat wordt gedefinieerd door een 
acute woonvraag die dus is ontstaan door een levensveranderende gebeurtenis zoals 
een scheiding of ziekte in de familie, wat dan ook, ruzie soms. Maar mensen die dus wel 
financieel zelfredzaam zijn, dus er zijn dus mensen die vaak een eigen inkomen hebben, 
alleen dus door de oververhitte woningmarkt tussen wal en schip komen te zitten. Voor 
ons als huisvester is het ook van belang, daarom staat hij ook benoemd, dit zijn mensen 
die niet zware psychische problematiek en verslaving zijn niet aan de orde. Waarom heb 
ik die benoemd? Bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen hebben wij vaak ook te 
maken met actieve begeleiding van partijen, bijvoorbeeld bij statushouders gaat dan 
bijvoorbeeld om vluchtelingenwerk en soms mensen met psychische klachten. Ja, daar 
hebben we vaak zorgbegeleiding bij en dan blijven wij dus weg bij het sociale beheer van
die mensen. Dan wil ik jullie nu iets vertellen kort over een project waar wij bij betrokken 
zijn in Amsterdam om even een beeld te geven over hoe dat in andere gemeentes soms 
aangepakt wordt. Het project heet tijdelijk onderdak. Dat is een samenwerking tussen de
gemeente Amsterdam, de vijf Amsterdamse corporaties, de Regenbooggroep en Gapph. 
Hierbij worden 200 corporatiewoningen ter beschikking gesteld om 400 economisch 
daklozen te huisvesten. Het betreft hier wel twee bewoners per woning, dus het gaat 
hier wel woningdeling. Hoe gaat het in zijn werk? De Regenbooggroep selecteert hier de 
bewoners en draagt deze aan bij Gapph. Wij zullen vervolgens de tijdelijke 
huurovereenkomst sluiten met bewoners en voeren vervolgens het sociale, financiële en 
het facilitair beheer uit. Nutsvoorzieningen worden afgesloten door de gemeente 
Amsterdam. Die wordt gesubsidieerd en de bewoners betalen een vaste post 
servicekosten, dus die betalen wel een stukje aan hun nutslasten, alleen het mooie aan 
deze regeling is, die zullen in deze tijden geen flinke eindafrekening krijgen waardoor ze 
eventueel nog meer in de problemen komen in financieel opzicht. Vervolgens heb ik nog 
genoteerd intensief beheer. Wij zien hierin wel terug ten opzichte van onze andere 
projecten dat het wel intensief beheer is dan als wij onze eigen bewoners kunnen 
plaatsen. Dit houdt in dat er meer betalingsachterstanden zijn, heeft meer overlast. Er is 
eigenlijk meer verloedering van woningen. Verloedering is een groot woord. We moeten 
hier wel meer controle op lopen om te zorgen dat de leefbaarheid in de wijken op een 
dusdanig gewenst niveau blijft. Als laatste wil ik nog twee kansen even toelichten waar 
wij dus ook mee werken waar eventueel ook mogelijkheden voor Dordrecht liggen. Een is
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net al aangehaald. Dat is transformatie. Er zijn vanuit onze expertise zien wij heel veel 
banden in onze portefeuille komen waar eigenlijk nu niks meer gebeurt. Dan worden we 
eigenlijk ingehuurd om leegstandbeheer uit te voeren waardoor een bestemming kan 
daar misschien een ondernemer geplaatst worden of misschien een aantal bewoners om 
maar te zorgen dat het niet gekraakt woord. In onze optiek liggen daar nog erg veel 
kansen door samen te kijken naar mogelijke transformatie. Een mooi voorbeeld daarvoor
is een project in Amsterdam. Dat is een aanbesteding geweest toentertijd, dus wat 
daarbij mooi is om te benoemen dat het wel een commerciële achtergrond heeft waarbij 
dus beleggers ook zijn betrokken. Dit was een oud pand van de voedsel en 
waardenautoriteit. Het is echt een soort groot scheikundelokaal. Dat hebben wij volledig 
gerenoveerd in samenwerking met beleggers en koersbouw. En daar zijn dus 116 
kamers voor studenten, starters, en statushouders gecreëerd en dat is een project dat 
dus is aangehaald voor tien jaar. Dat is wel goed om daarbij te zeggen waar wij normaal 
gesproken heel erg in tijdelijkheid zitten, projecten tussen nul en drie jaar, soms tot vijf 
jaar, zijn deze projecten zijn juist voor een langere termijn ingestoken en ik denk dat 
daar ook voor deze doelgroep ook echt een kans ligt en dat is misschien ook wel om een 
stukje in te gaan op mevrouw Mattijssen met de flexibele schil. Wij hebben nu ook, er 
gaat op korte termijn een project starten in Vlaardingen. Dat heet District U. Dat is ook 
eigenlijk geïnitieerd door projectontwikkelaars, door Leyten en INSPIRE. Daar worden 316
woonunits worden daar neergezet en dan worden er studenten, jongeren en starters 
gehuisvest. Die kunnen zich inschrijven bij ons en ook dat is een project dat wel tijdelijk 
is, maar wel voor tien jaar. Wij zijn van mening dat projecten zoals deze op het moment 
dat we daar samenwerking in zoeken met elkaar, dus niet alleen inderdaad de 
gemeentes met corporaties, maar juist ook met commerciële partijen, ja, dat we zeker 
wel het zal geen vaste oplossing zijn, maar het kan wel voor een verlichting op de 
woningmarkt zorgen in onze optiek. Dat was even kort mijn verhaal.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Zijn er vragen? Ik zie mevrouw Kruger, mijnheer Damen, 
zijn er nog meer vragen? Dan kan ik gelijk even een beetje inventariseren. De heer Klerk.
Mevrouw Kruger. 

Mevrouw Kruger: Oké, dank u wel. Dank voor de presentatie.

De heer Vorthoren: Graag gedaan.

Mevrouw Kruger: De anderen trouwens ook. Dat was ik net nog vergeten. Hoor ik u 
zeggen tijdelijk, ik heb tijdelijk transformatie en modulair bouwen, transformatie tien 
jaar, modulair ook, maar het tijdelijk, wat moet ik daar voor aantal jaren in zien dat het 
beschikbaar is?

De heer Vorthoren: Bedoelt u in dit project?

Mevrouw Kruger: Nou, goed, nu kregen we ook die tijdelijke huurcontracten, tijdelijk 
onderdak, wat is tijdelijk? Dat kan een jaar zijn, maar dat kan ook vijf jaar zijn.

De heer Vorthoren: Inderdaad, ik zal eventjes, het ging om dit project. Dit is inderdaad 
een project, hier kunnen we eigenlijk teruggaan naar hoe wij ook samenwerken met 
Trivire. Dit gaat dus inderdaad om woningen die op de nominatie staan voor sloop, dus 
dit project is inderdaad onderhevig aan een opleverdatum, dus vaak weten we dan 
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inderdaad van: oké, de wijk gaat over twee jaar gesloopt worden. En op het moment dat 
een corporatie gaat uithuizen met reguliere bewoners dan komen die woningen naar ons
toe en dan gaan wij met duidelijke huurovereenkomsten gaan wij bewoners plaatsen en 
die hebben een woongarantie van zes maanden en vervolgens zijn die steeds 
verlengbaar, dus wat wij eigenlijk daarmee aan onze klant kunnen garanderen is dat ze 
tijdig kunnen starten met hun ontwikkeling en aan de bewoners dat ze op het moment 
dat de zes maanden voorbij zijn ze wel dusdanig lang kunnen blijven zitten dat ze niet na
die zes maanden direct eruit moeten, dus het is eigenlijk van twee kanten. Wat voor 
bewoners inderdaad soms vervelend is, we kunnen ze niet garanderen dat ze er 
meerdere jaren kunnen wonen, maar wel zo lang als mogelijk.

Mevrouw Kruger: Oké. Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Ja? Is er ook een koppeling 
tussen dat tijdelijke onderdak en transformatie en het modulair wonen? Ik kan mij zoiets 
voorstellen, je weet op een gegeven moment, die woningen gaan gesloopt worden, maar
er staan ook transformatiewoningen staan er.

De heer Vorthoren: Ja, er zijn eigenlijk heel veel smaken mogelijk. Het is lastig om 
inderdaad nu even al die huurvormen uit te leggen.

Mevrouw Kruger: Hoeft ook niet hoor. Het ging mij erover of er ook de mogelijkheid is 
voor die koppeling.

De heer Vorthoren: Ja, precies. Dat is zeker mogelijk. Kijk, om even naar deze projecten 
te kijken, die zijn voor langere tijd. Hier zou je dus kunnen afspreken dat je voor langere 
contracten gaat, dus daar zijn inderdaad mogelijkheden in op het moment dat je weet: 
oké, het project staat langer en er kan langer gewoond worden. Het voorbeeld in 
Vlaardingen dat is dus wel geïnitieerd door ontwikkelaars en dit is echt voor maximaal 
tien jaar. Dan worden deze tijdelijke woonunits weggehaald en dan gaat het dus 
ontwikkeld worden.

De voorzitter: Ja, mooi. Top.

Mevrouw Kruger: Ja, ik had nog een klein vraagje.

De voorzitter: Nou, vooruit dan maar, maar een klein vraagje.

Mevrouw Kruger: De studenten, jongeren, starters, ik weet, vroeger had je, of dat is er 
nog steeds, campussen in het oosten en zo en dan studenten van veertig jaar nog die 
dan nog steeds in diezelfde woning zitten. Zijn daar criteria aan verbonden?

De voorzitter: Kort antwoord graag, mijnheer Vorthoren.

De heer Vorthoren: Die kunnen we afspreken.

Mevrouw Kruger: Oké.

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Mijnheer Klerk.
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De heer Klerk: Ja, dank u wel voorzitter. Misschien heb ik het gemist, dat zou kunnen, 
maar ik vroeg mij even af bij deze kansen, transformatie modulaire bouw, u gaf ook aan: 
dat is een samenwerking met investeerders en beleggers. Dat associeer ik niet altijd met
dat de huren dan per definitie betaalbaar zijn. Hoe werkt dat? Hoe hou je het dan toch 
betaalbaar voor die starters?

De heer Vorthoren: Wij gaan eigenlijk altijd uit van een puntentelling op basis van het 
woningwaarderingsstelsel en dat zorgt er eigenlijk altijd voor dat je een eerlijke prijs 
rekent. Zo steken wij deze projecten altijd in dat je eigenlijk altijd een faire prijs naar de 
huurder kan overleggen.

De voorzitter: Goed, dan hebben we nog mijnheer Damen en dan hebben we gelijk een 
springplank naar mijnheer Eradus denk ik.

De heer Damen: Ja, u had het over het project tijdelijk onderdak dat er sprake was van 
meer verloedering.

De heer Vorthoren: Wat zegt u? Sorry.

De heer Damen: Bij het project tijdelijk onderdak zei u dat er sprake was van meer 
verloedering.

De heer Vorthoren: Ja.

De heer Damen: Dan ben ik meteen heel nieuwsgierig van: weet u ook waarom dat was? 
Wat zijn daar de oorzaken van? 

De heer Vorthoren: Ja, zoals ik net al aangaf was dat een groot woord om echt over 
verloedering te spreken, maar we zien wel inderdaad dat misschien door de doelgroep, 
misschien door het woning delen, dat is moeilijk in te schatten, maar we zien 
bijvoorbeeld wel vaker dat bijvoorbeeld tuinen slechter beheerd worden en dat is dus de 
feedback die wij krijgen van onze vastgoedbeheerders die vaak in de wijk aanwezig zijn, 
dat ze vaker aanwezig moeten zijn en vaker aan moeten kloppen om mensen erop te 
wijzen dat ze hun woning netjes moet onderhouden.

De voorzitter: Een korte vraag van de heer Stam denk ik.

De heer Stam: Twee korte vragen, voorzitter. U had het over sloopwoningen en dan die 
tijdelijke contracten. Waar ik dan wel benieuwd naar ben is van: en dan? Wordt er dan 
overlegd met de woningbouwcorporaties hoe we die mensen definitief plaatsen? Want 
anders heb je maar een hele korte periode dat je mensen helpt. En mijn tweede vraag is:
kijken jullie in het bestand naar lokaliteit, regionaliteit of boogregionaal? En waarom 
vraag ik dat? We hebben onlangs hier een flat gehad waar diversiteit aan mensen 
woonden uit heel breed Nederland en die moet je dan ook weer helpen, maar als ik dat 
dan weer koppel aan Trivire en het aantal beschikbare komende woningen, dan maak je 
eigen lokale woningmarkt nog veel smaller, dus de vragen zijn voor u eigenlijk van: hoe 
kijkt u naar het bestand en wat zijn de vervolgacties voor die mensen die een tijdelijk 
contract krijgen?
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De voorzitter: Heeft u daar een mooi beknopt antwoord, mijnheer Vorthoren? Want we 
moeten even nog naar Springplank.

De heer Vorthoren: Ik probeer zo kort mogelijk te houden. Voor ons inderdaad, wij 
proberen zo goed mogelijk te plaatsen, maar wij kijken inderdaad uiteindelijk naar de 
beste bewoners die proberen wij te helpen, ook vanuit ons eigen bestand, dus het is niet 
puur vanuit de corporatie, maar ook vanuit ons eigen bestand.

De voorzitter: Dat was kort. Ik had amper een slokje genomen. Mijnheer Eradus denk ik, 
aan u het woord.

De heer Eradus: Ja, dank u wel. Ik ben Thijs Eradus. Ik kom uit Eindhoven. Ik ben de 
oprichter van Springplank. Springplank is verantwoordelijk voor de maatschappelijke 
opvang in Eindhoven sinds twee jaar geleden en wij bieden maatwerk trajecten. Ik heb 
het liever niet over trajecten maar over routes voor de mensen, voor zelfredzame 
daklozen zoals we ze tegenwoordig noemen, economisch daklozen in Breda, Tilburg, 
Utrecht en den Bosch. Ik begin eigenlijk altijd met een cassettebandje. Waarom? Vroeger
dat ik naar school ging wilde ik altijd een muziekje luisteren en de top veertig opnemen 
en kocht ik cassettebandjes. En volgens mij iedereen van mijn leeftijd deed dat en ik, uit 
Eindhoven, Philips maakte cassettebandjes. Ik had ook anderen, maar ik kom uit 
Eindhoven. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Je hebt Spotify, dus Philips is gestopt met 
het maken van cassettebandjes. Ik denk als ze dat nu nog steeds zouden doen, dan zou 
de aandeelhouder direct gek worden, want niemand koopt meer cassettebandjes. Het 
heeft nog niks met dak- en thuislozen te maken, maar dit staartje wel. Ik kom dadelijk 
terug even op het cassettebandje en Spotify. Eigenlijk sinds al heel wat jaren, dat zie je 
in dit staartje, behalve in 2019, daar zijn geen cijfers van bekend, zie je dat de dak- en 
thuislozen in Nederland enorm aan het groeien is. Dit zijn overigens cijfers die in de 
opvang gemeten worden. Wij hebben op dit moment in Eindhoven bijvoorbeeld nog meer
als 550 mensen met een briefadres. Die worden niet meegenomen in het staartje, dus 
waarschijnlijk kunt u die verdubbellaar er wel bij optellen, want het zal niet alleen in 
Eindhoven zo zijn. Het is waarschijnlijk in elke stad zo. Dat zijn mensen die eigenlijk nog 
helemaal zelfredzaam zijn en misschien wel bij u komen te wonen tijdelijk. Maar als je 
ook kijkt, een aantal jaren geleden, en dan praat ik denk ik over tien jaar geleden, 
misschien trouwens wel dertien jaar geleden, toen heeft Minister Zalm aangegeven, toen
was hij Minister van Financiën, om te investeren in de dak- en thuislozen. Er is een heel 
project opgekomen, stedelijk kompas, om dak- en thuislozen tegen te gaan. Dat is niet 
gelukt en dat komt niet door de investeringen die er zijn gedaan. Sterker nog, de groep 
mensen die met een lange baard, blik bier, spuit in de arm in een stad rondliepen, dat 
waren de daklozen op dat moment, die zijn goed geholpen. Daar hebben we allerlei 
mooie projecten voor opgetuigd. Dan moet je denken aan Housing First tot aan 
beschermd wonen en ga zo maar door. Alleen dan is het nog eigenlijk triest om te 
constateren dat die groep mensen of dat een groep dak- en thuislozen groter zijn 
geworden. En als ik dan terugkijk naar het cassettebandje dan is de doelgroep dus 
eigenlijk wel veranderd, want de groep mensen met zeer complexe problematiek dat is 
de kleinste groep daklozen in elke stad. En de groep mensen met minder grote 
problemen, dat zijn mensen die eigenlijk van die aantallen de grootste aantallen dak- en 
thuislozen in een stad zijn. Alleen die leven dus nu vaak nog in een cassettebandje en 
dat is volgens Springplank, maar ik denk volgens meerderen niet de bedoeling. 
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Springplank biedt eerst werk, dat doen wij dus … dat is onze focus en eigenlijk minder 
zorg. Dat doen we dus in Eindhoven voor alle dak- en thuislozen, maar dat doen we in 
andere steden voor vooral de mensen die zich melden bij de gemeente en zeggen van: 
ik heb wel een probleem. Ik heb geen woning. Ik kom eigenlijk in de maatschappelijke 
opvang terecht, alleen als ik in de maatschappelijke opvang terecht kom dan slaap ik in 
de nachtopvang en heb ik verder eigenlijk niks te doen. Overdag moet ik eruit met een 
beetje pech als er geen 24 uur opvang is en ben ik verloren. En wat je ziet is eigenlijk dat
die groep mensen die met minder grote problemen eigenlijk ook heel snel grote 
problemen krijgen. Dan moet je denken aan verslaving of psychische klachten. Dus wij 
zeggen eigenlijk ook: huisvest die mensen zo snel mogelijk. Dat kan op verschillende 
manieren. Maar wonen is niet alleen voldoende. Ga ook werk inrichten voor deze 
mensen. Dat kan betaald, maar dat kan ook niet betaald zijn, maar in ieder geval dat 
mensen bezig zijn en werk is onze eerste kapstok in de route naar noem het maar 
herstel, dus dat is wel belangrijk. Overigens, ik hoorde net dat het een woonprobleem is. 
Ik wil dat wel even … Op dit moment is er natuurlijk een tekort aan wonen, maar er zit 
ook een serieus bestaansonzekerheid dingetje ons allen in de weg. Even, vroeger, ik ga 
weer terug naar Eindhoven, want ik kom uit Eindhoven, daar woon ik, iedereen werkte bij
Philips van zijn opleiding tot aan zijn pensioen en vooral de MBO laaggeschoolde mensen
die werkten daar of beide DAF of bij Fokker op dat moment nog of bij Philips. En als je 
postbezorger wel standaard hierbij de TTPost. Op dit moment, voor al deze mensen, 
Philips die hebben we niet meer, die hebben geen fabrieken meer in Eindhoven, maar we
hebben nog wel de DAF en de mensen worden flexibel ingezet, en flexibel ingezet vooral 
in contracten, dus ze hebben een flexibel contract. Vaak als er veel orders zijn dan 
worden veel DAF trucks gebouwd en dan heeft men een fulltime contract en daarna 
moet men weer naar de gemeente toe om een uitkering aan te vragen. Postbezorgers 
hebben op dit moment vaak zijn ZZP’ers en moeten maar zorgen dat ze genoeg 
pakketjes rond brengen in een bepaald tijdstip. Waarschijnlijk halen ze daar ook nog 
behoorlijk wat boetes bij die ze zelf mogen betalen, want de werkgever die hebben ze 
niet, want ze zijn ZZP’er geworden, dus je ziet dat heel die markt vooral voor de 
onderkant of de middenklassen enorm onder druk staat. Tel daarbij op de digitalisering. 
Begrijp nog maar eens een uitkering moet aanvragen of wat dan ook, dan gaat het vrij 
snel bergafwaarts en zie je dat mensen steeds sneller in de knel komen te zitten en dus 
ook op een gegeven moment hun huis verliezen. Die wil ik wel even maken. Het is dus 
niet alleen een woonopgave. Als je dus ook goed wil zorgen voor inwoners die dakloos 
zijn in Dordrecht, dan zul je ook andere maatwerkroutes moeten aanbieden. Dus niet 
alleen wachten tot iemand gebruik kan maken van de maatschappelijke opvang, want 
dan komt hij dus in de maatschappelijke opvang terecht en dan stroomt die op een 
gegeven moment naar misschien wel jarenlange opvang uit omdat de woningmarkt 
natuurlijk in de weg zit, maar eigenlijk moet je zorgen dat je andere maatwerkroutes 
inricht voor deze doelgroep. Wij bieden dan dus eerst werk, maar alle andere routes die 
tot herstel kunnen leiden, maar dat is wel zorgen eigenlijk daarin dat mensen misschien 
wel niet terechtkomen in de maatschappelijke opvang, maar zorg er dan ook voor dat ze 
niet alleen een postadres hoeven aan te vragen, want ik moet de eerste echt 
economisch dakloze nog tegen komen die zonder problemen zit. Dus ik ken ze niet en ik 
werk nu 24 jaar met dak- en thuislozen en de laatste tien jaar dus met de economisch 
dak- en thuislozen, maar die mensen hebben echt ondersteuning nodig eigenlijk op al die
gebieden die ik u nu probeerde uit te leggen waar het dus allemaal in mis gaat. En je 
hoeft dus eigenlijk een rekensommetje van CBS er op na te slaan, dus ook in uw stad 
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zullen er enorm veel dak- en thuislozen zijn die eigenlijk geen gebruik kunnen maken 
van de nachtopvang of van zorg, want ga maar eens naar de nachtopvang toe. Ik ben 
daar al 24 jaar zit ik daarmee, maar ik zou mijn eigen helemaal vol duwen met drugs of 
alcohol, want anders ga ik er niet naartoe. Dus als je economisch dakloze bent en je hebt
toegang tot opvang, dan kan er maar een ding gebeuren: dat je er slechter uitkomt. Dus 
je moet andere maatwerkroutes inrichten vanaf opvang aan. En wij in Eindhoven zijn dus
verantwoordelijk nu, en dan probeer ik er een einde aan te maken, want ik probeer snel 
te zijn, bieden wij geen langdurige opvang meer, dus iedere dak- en thuislozen krijgt 
twee tot vier weken opvang aangeboden. Eerlijkheidshalve, we zitten nu op zeven 
weken. En wij hebben heel veel verschillende woonlocaties waar mensen tijdelijk kunnen 
gaan wonen. Dat zijn mensen met complexe problematieken, maar ook vooral de 
grootste groep, mensen met minder grote problemen. Een ding is dan heel erg belangrijk
en ik hoop dat ik het er volgend jaar doorheen krijg, is dat ik mezelf niet meer op voor te 
stellen als maatschappelijk opvang, want wij willen kort durende opvang aanbieden voor 
de grootste groep mensen die dus in die opvang zitten en dan moet als het goed is naar 
twee tot vier weken gaan, dus moeten wij vooral focus aanbieden en moeten wij het over
maatschappelijk wonen hebben en niet over maatschappelijke opvang. Dat is wat ik jullie
in een heel de korte periode of een hele korte tijd heb willen aandragen omdat 
Springplank enorm gegroeid is in tien jaar helaas en bij eigenlijk in elke stad denk ik 
nodig zijn om te voorkomen dat een hele grote groep mensen in de maatschappelijke 
opvang langdurig terechtkomt.

De voorzitter: Mijnheer Eradus, ik zie dat mijnheer Kleinpaste een vraag heeft. 

De heer Eradus: Dat kan. 

De heer Kleinpaste: Ja, om het maar zo precies mogelijk te krijgen om te weten, ik 
bedoel, we hebben het over economisch daklozen. U zei met zoveel woorden: ik moet de
eerste economische dakloze nog tegen komen die ook geen andersoortige problematiek 
eronder heeft liggen, dus we noemen dat altijd wel zelfredzaam, maar dan zouden we 
het moeten noemen: zelfredzaam en kwetsbaar, waar dus veel bij nodig is om te 
voorkomen dat ze afglijden en in een veel problematische situatie terechtkomen.

De heer Eradus: Precies.

De heer Kleinpaste: Oké. Helder.

De heer Eradus: En dan moet je denken dat mensen uit de grootste groep daklozen heeft
en geen woning en een ander hoofdprobleem, denk maar aan financiën, want ik heb net 
even proberen uit te leggen in hele korte tijd dat bestaanszekerheid serieus onder druk 
staat voor heel veel mensen, dus dat is sowieso aanwezig. En vaak zit er dan een tweede
probleem aangekoppeld, moet u denken omdat mensen zijn teleurgesteld in zichzelf, in 
de overheid, in alles. Dan zie je dat mensen toch wat sneller alcohol gaan drinken. 
Minder zelfvertrouwen betekent ook misschien wel kans op psychische klachten, geen 
zware, maar wel allemaal ligt wat zeker aandacht nodig heeft.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie? Dat was wel een helder 
verhaal volgens mij.
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De heer Eradus: Dank u.

De voorzitter: Zijn er überhaupt commissieleden die ergens op terug willen komen, in die
zin de vorige sprekers hebben het één en ander uitgesproken, dat je daar een vraag over
hebt? Mijnheer Damen.

De heer Damen: Ja, het ging mij met name om de stelling dat Trivire geen woningen 
verkoopt. Een fors deel van de problemen waar wij nu over praten zijn de afgelopen 
jaren ontstaan. Overigens, ik ga niet met de vinger wijzen. Mijn partij heeft daar ook niet 
scherp op gelet, maar tussen 2010 en 2020 is de sociale huurwoningvoorraad met een 
kwart afgenomen. Dat is enorm en in dezelfde periode zag je een fantastische stijging 
van het aantal woningzoekenden. Nou heb ik gehoord dat er binnenkort mogelijk tien 
woningen door de gemeente Dordrecht gaan worden gekocht om toe te wijzen aan 
urgente woningzoekenden, maar naar mijn idee is dat de taak van Trivire en Woonbron 
en een paar andere corporaties die actief zijn in de stad. Is het dan niet van groot belang
om de voorraad zo groot mogelijk te houden en de verkoop van woningen zoveel 
mogelijk te blokkeren op dit moment?

De heer Eradus: Daar heeft u inderdaad een punt. We proberen ook inderdaad de 
voorraad in vooral het sociale segment verder uit te breiden. Wat ik bedoelde met 
verkoop een aantal jaren terug dat heeft te maken met ook de nieuwe woningwet dat wij
zeg maar meer woningen in het geliberaliseerde segment, dus echt in het duurdere 
segment, maar ook bedrijfsmatig onroerend goed. Dat deel hebben we deels afgestoten. 
Dat staat ook op onze verkooplijst, maar wij zetten niet actief in op verkoop van sociale 
huurwoningen.

De voorzitter: Ik zie nog een vraag van de heer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Over Springplank, zijn zij bereid om Brabant te 
verlaten en Dordrecht als vijfde stad toe te voegen?

De heer Eradus: Ik ben wel een keer eerder uitgenodigd door Dordrecht is het eerlijke 
verhaal. Toen heb ik helaas even pas op de plaats gemaakt. Tien jaar geleden zijn we 
begonnen en afgelopen anderhalf, twee jaar heeft de organisatie een normale groei 
gemaakt, dus het leek ons verstandig om dit jaar even te focussen dat de organisatie 
goed staat zodat als er nog een andere stad komt we ook echt kunnen waarmaken. Dat 
biedt en kraakt dit jaar echt, maar ik denk dat we tegen het einde van het jaar, dat heb 
ik ook tegen collega’s, ambtenaren die mij hebben uitgenodigd hier ook gezegd dat ik 
zeker volgend jaar de gesprekken daarover wel wil voeren, maar dit jaar hebben we 
echt, had ik andere zorgen.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Eradus. Als er geen vragen zijn dan wil ik nog even 
iets even bij de commissie neerleggen, in die zin, er is blijkbaar een soort nieuwe vorm 
van informatie of beeldvorming en ik vraag me af hoe het eigenlijk bevallen is naar 
aanleiding van … Overigens, bedankt sprekers voor de enthousiaste verhalen en tevens 
ook trieste verhalen. Ik zou best eigenlijk graag willen weten: hoe staat de commissie 
ertegenover? Mijnheer Kleinpaste.
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De heer Kleinpaste: Ja, ik wil er best wel wat over zeggen, voorzitter. Ik had de griffie al 
complimenten gegeven met de gastenlijst en de onderwerpen die langs zijn gekomen. 
Dat meen ik ook echt. Ik vind het heel plezierig, heel prettig om als raad in dit stadium 
ook de andere partijen dan alleen het eigen stadskantoor met alle respect geïnformeerd 
te raken. Ik denk dat het heel verhelderend is en dat het een breder zicht biedt op de 
problematiek waar we mogelijk met elkaar over na moeten denken. Dus ik ben er blij 
mee.

De voorzitter: Zijn er nog aanvullingen? De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Nou, niet zozeer een aanvulling, maar ik denk dat wij ons daarbij 
aansluiten.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Dank u wel. Nou, zeker goede informatie, maar ook de mogelijkheden 
die er dus zijn, dat er dus legio mogelijkheden zijn waarvan we gebruik kunnen maken 
die we misschien nog onbenut laten.

De voorzitter: Nog anderen? Niet? In ieder geval complimenten van Gewoon Dordt. Ik 
vind het geweldig de nieuwe manier van op een of andere manier beeldvormende 
vergaderingen. Het spreekt mij zonder meer aan.

De heer …: Hartelijk dank voor het compliment.

De voorzitter: Dat staat ook in het draaiboek. Tenslotte, wat betreft het vervolg wil ik 
even de commissie attenderen op volgende vergaderingen die aan dit onderwerp 
gelieerd zijn en dan praten we over dinsdag 11 oktober, besloten presentatie van het 
college over tijdelijke huisvesting en de Dordtse dinsdag op 1 november presentatie 
college over de voortgang van de bouwopgave. En last but not least op dinsdag, op de 
Dordtse Dinsdag 1 november technische briefing woning voor doelgroepen. Als daar 
geen vragen zijn dan wil ik graag even deze vergadering afsluiten. Hij was afgesloten, 
maar mijnheer Damen.

De heer Damen: Waarom vergaderen we besloten? Over dat onderwerp?

De voorzitter: Dat is volgens mij een beslissing van het college omdat ze waarschijnlijk 
gevoelige informatie hebben ten aanzien van whatever. Ik weet niet verder wat het is, 
maar ik denk dat het gevoelige informatie is. Maar ik sluit alsnog de vergadering af.

4.  Consultatie inzake ontwerp meerjarenbeleidsplan inclusief sterkteverdeling
 Politie-eenheid Rotterdam - Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Safranti
Raadsgriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz
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De voorzitter: Commissieleden, raadsleden en in het bijzonder de burgemeester. Ik ga 
even aangeven wat de aanleiding is van vanavond en vervolgens geef ik het woord aan 
de burgemeester om verdere aanvullingen hierop te geven en daarna zeg ik weer even 
een en ander om wat duidelijkheid te bieden hoe we de avond verder gaan vormgeven. 
Even kijken. We zijn hier om het veiligheidsbeleid 2022, integraal veiligheidsplan 2023 
tot en met 2026 verder te bespreken. Tevens gaan we ook het regionale beleidsplan 
politie 2023-2026 hier bespreken. Burgemeester, het woord is aan u.

De heer Kolff: Dank. Fijn om hier met dit onderwerp in de commissie te kunnen zijn. Er 
zijn inderdaad twee stukken die voorliggen met allebei een verschillende status. Het ene 
stuk is iets van de hele politie-eenheid Rotterdam, dus van 25 gemeenten die samen de 
politie-eenheid vormen of onderdeel zijn van die politie-eenheid. Het andere stuk is 
eigenlijk de opmaat naar ons eigen integrale veiligheidsplan, het integraal 
veiligheidsplan van de gemeente Dordrecht en bij de stukken zijn we ook wettelijk 
verplicht om te maken, maar vooral dat IVP is natuurlijk iets wat onze stad aangaat en 
waarin we ook onze eigen accenten kunnen aangeven. Daar kom ik straks nog even op 
terug. Even de introductie, de RDP, de strategische agenda van de politie-eenheid 
Rotterdam, dat beschrijft eigenlijk zoals u heeft kunnen zien eerst regionale trends, 
uitdagingen en prioriteiten voor de komende vier jaar en dat wordt ook ingegeven door 
landelijke doelstellingen. Zoals u weet hebben we een landelijke politieorganisatie die 
onderverdeeld is in tien eenheden. Wij vallen dus onder de eenheid Rotterdam waar 
burgemeester Aboutaleb voorzitter van is en ik plaatsvervangend voorzitter van mag 
zijn, 25 gemeente die daar onder vallen. Regionaal is het met name de demografie en 
specifieke kenmerken van de regio Rotterdam, Rijnmond die prioriteiten beïnvloeden, 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel haven- en industriegebied in onze regio. Dat 
geldt natuurlijk ook voor onze stad. Vanuit de gemeente zijn daar ambtelijke 
klankbordgroepen gevormd om tot het plan te komen en daar was Dordrecht ook in 
vertegenwoordigd. En het is ook besproken in het zogenaamde RVO, het regionaal 
veiligheidsoverleg, het overleg waar de 25 burgemeesters met de hoofdofficier van 
justitie en de eenheidsleiding van politie bij elkaar zitten. In de politiewet is de 
consultatie van het RDP wettelijk geregeld waarbij alle 25 gemeenteraden daar ook in 
kunnen worden geconsulteerd en het beschrijft dus nadrukkelijk geen lokale prioriteiten, 
maar het is meer soort kapstok waaraan wij onze lokale veiligheidsplannen kunnen 
ophangen. Dus het is ook logisch dat u zich als raad wel enigszins zou moeten kunnen 
herkennen in het regionale plan. En nogmaals, lokale prioriteiten krijgen hun uitwerking 
in het IVP. Daar staan eigenlijk viel hoofdthema’s genoemd in het regionale plan 
waarvan de eerste politie voor iedereen is, een belangrijk thema wat op dit moment erg 
speelt binnen de politie, zowel binnen de politieorganisatie zelf, maar ook, laat ik het 
zeggen, de werkwijze die de politie hanteert richting de samenleving om te zorgen dat 
bijvoorbeeld mensen zich niet gediscrimineerd voelen als de politie hun werk doet. Er is 
ook een commissie voor in het leven geroepen waar mensen uit de samenleving zitten 
en waar ik als plaatsvervangend voorzitter ook onderdeel van uitmaak, op verzoek van 
de gemeenteraad van Rotterdam is dat overigens gedaan. Dan even overschakelen naar
ons eigen veiligheidsbeeld, ons eigen integrale veiligheidsplan. Ik denk dat dat ook het 
stuk is waar u vanavond het meeste met elkaar ook over in gesprek zult gaan. Daar 
worden de lokale accenten gezet en we hebben daar natuurlijk al eerder met elkaar over
gesproken als het gaat over het proces dat we daar hanteren. We hebben informatie 
opgehaald om ons eigen veiligheidsbeeld helder te krijgen. Dat ziet u ook terug in het 
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stuk, een terugblik naar de jaren 2019 tot 2022. Wat valt daarin op? En op basis daarvan
kan je ook weer werken aan een nieuw veiligheidsbeeld. Er is ook al eerder in juli in een 
beeldvormende vergadering over gesproken over het proces. Daar is ook inzicht 
gegeven in het proces dat we doorlopen. U heeft daar ook nog uw input kunnen geven 
en we hebben sindsdien ook niet stilgezeten. Ons team veiligheid heeft stadsgesprekken
gevoerd met inwoners, met ondernemers, ondernemers met sleutelfiguren uit de 
Dordtse samenleving. Het onderzoekscentrum de Drechtsteden heeft 
bewonersonderzoeken gedaan, in totaal bij zo een 1100 inwoners naar de 
veiligheidsbeleving, dus wat houdt mensen in de stad nou bezig als het gaat om het 
thema veiligheid? En ook met interne en externe partners is gewerkt aan dat 
veiligheidsbeeld zodat we denk ik toch een heel mooi compleet beeld hebben over wat 
nou het actuele veiligheidsbeeld is van de stad en waar mensen ook prioriteit aan 
zouden willen geven als het gaat om het nieuwe veiligheidsplan voor de periode 2023-
2026. Nou, op basis van al die informatie is een notitie veiligheidsbeeld opgesteld. Die 
heeft u bij de stukken gezien. En daar hebben we eigenlijk drie hoofdprioriteiten uit 
gedestilleerd die wat ons betreft, wat mij betreft als burgemeester, maar ook zeg maar 
de mensen die daar ambtelijk mee bezig zijn geweest, de hoofdprioriteiten zouden 
moeten zijn, eigenlijk de ruggengraat van ons nieuw integrale veiligheidsplan wat we in 
december uiteindelijk gaan vaststellen in en met uw raad. De belangrijkste 
hoofdprioriteit heeft u in het plan kunnen zien. Als eerste veilige wijken waarbij we 
moeten denken aan het terugdringen van incidenten van mensen met onbegrepen 
gedrag, maar ook zaken als straatintimidatie, ik noem het maar even verkeerd 
verkeersgedrag, een wijkgerichte aanpak omdat elke wijk toch zijn eigen kenmerken 
heeft. Dat als eerste, veilige wijken. Tweede prioriteit maatschappelijke veiligheid. Dat 
valt weer uiteen in een aantal onderdelen, onder andere ook het huidige 
maatschappelijke ongenoegen dat vrij makkelijk kan leiden tot polarisatie of extremisme.
Dat noemen we dan sociale stabiliteit om te zorgen dat we toch met elkaar een 
vredelievende leefbare samenleving houden. Daaronder valt ook digitale criminaliteit, 
iets wat er de laatste jaren steeds meer opkomt en waar het belangrijk voor is dat de 
politie daar ook aandacht aan kan besteden en wij als gemeente ook als het gaat om 
preventie bijvoorbeeld, voorlichting en ondermijnende criminaliteit en dat is toch een 
van de vorm van criminaliteit waarbij degenen die dat verrichten en het liefst zoveel 
mogelijk onder de radar blijven opereren er belang bij hebben om niet zichtbaar te zijn, 
maar die eigenlijk wel een soort enorme infectie is in onze samenleving waardoor soms 
hele straten of wijken eigenlijk kwetsbaar worden om mee te doen als het gaat om 
bijvoorbeeld zaken als drugshandel. Het is toch vaak drugs gerelateerd als het gaat om 
ondermijnende criminaliteit, maar daar zit ook zeg maar aan verbonden zaken als 
vrouwenhandel, mensenhandel, allerlei vormen van intimidatie. Het is vaak weinig 
overlast gevend. Het is vaak weinig zichtbaar. De doelstellingen om ondermijnende 
criminaliteit tegen te gaan die zitten er toch eigenlijk vooral in om een, daders te 
pakken, te voorkomen dat mensen slachtoffers worden, te voorkomen dat mensen zelf 
dader worden en ook om te zorgen dat datgene wat onzichtbaar blijft dat je dat toch 
probeert zichtbaar te krijgen. Tot slot, de derde pijler die we voorstellen, de derde 
prioriteit is jeugd en veiligheid en dan gaat het natuurlijk om zaken waar we de 
afgelopen jaren ook veelvuldig voor bij de raad zijn geweest, maar waar we toch 
veelvuldig voorbeelden van zien dat dat zich in onze samenleving voltrekt, wapen 
gerelateerd geweld, betrokkenheid van jeugd bij drugshandel en criminaliteit en eigenlijk
is dat natuurlijk toch de doelgroep die als het gaat om preventie, als het gaat om 
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voorkomen dat het erger wordt, waar je nog veel te halen hebt. Mensen die al een hele 
carrière hebben opgebouwd in de criminaliteit daarvan wordt natuurlijk steeds 
ingewikkelder om die eruit te halen. Bij jeugd heeft het toch eerder zin omdat te doen en
ze op het rechte pad te krijgen. Dus dat als de drie belangrijkste veiligheidsprioriteiten, 
nogmaals voortvloeiend uit het zorgvuldig proces met de samenleving, met de stad, ook 
met u gehad en ook voortvloeiend uit het veiligheidsbeeld zoals dat er ligt. In deze 
oordeelsvormende vergadering heeft de raad de mogelijkheid om richting te geven aan 
de doelstellingen van het IVP en u kan ook nog allerhande informatie aan ons meegeven 
of wensen meegeven die we mee kunnen nemen in de richting van het uiteindelijke IVP 
dat we in december vaststellen. Dat even als introductie.

De voorzitter: Dank u wel. Ik pak het gewoon bij de laatste zin over. Het is een 
oordeelsvormend overleg. De bedoeling is dat we zo meteen even per partij ook een 
politiek debat gaan voeren en dat iedereen toch even zijn standpunt even gaat 
benoemen, maar voordat ik daarop afga wil ik wel even dat iedereen sowieso voor de 
mensen thuis, maar ook voor de verslaglegging, even zich voorstelt. Ik begin vanuit 
links.

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt. 

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.

De heer Den Heijer: Rolin den Heijer, Dordtse VVD.

De heer Van der Kruijff: Wim van der Kruijff, CDA.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

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

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP Dordrecht.

Mevrouw Vol-van der Holst: Danielle Vol-van der Holst, Partij voor de Dieren.

De heer De Heer: Robert de Heer ChristenUnie-SGP.

De heer Droog: Andre Droog, ChristenUnie-SGP.

De heer Versluis: Pieter Versluis, Forum voor Democratie.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht. 

De heer Burakçin: Necdet Burakçin, GroenLinks. 

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De heer Baars: Michel Baars, ambtelijke ondersteuning.
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De heer Kolff: En Wouter Kolff, burgemeester. 

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. Wie kan ik het woord geven? Ik zal … Mijnheer 
Katif van Beter Voor Dordt. 

De heer Katif: Zeker. Voorzitter, bedankt. Portefeuillehouder of burgemeester, het 
vertrouwen in de lokale overheid is sinds 2017 flink gedaald, wat herkend wordt, maar ik 
lees niets over hoe geprobeerd wordt …

De voorzitter: Sorry mijnheer Katif, ik weet niet wat het is, maar … Oh, dat is … Oké, 
sorry. Gaat u verder, mijnheer Katif.

De heer Katif: Zal ik het maar herhalen?

De heer Den Heijer: Doe het hele begin helemaal opnieuw.

De heer Katif: Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Voorzitter, het vertrouwen in de lokale 
overheid is sinds 2017 flink gedaald en dat wordt herkend. Ik lees niet hoe geprobeerd 
wordt dit vertrouwen te herstellen, bijvoorbeeld door de grote gezamenlijke 
veiligheidsacties in de wijk. Beter Voor Dordt maakt zich zorgen om of de 
veiligheidsinstellingen klaar zijn voor een nieuwe crisis zoals we de afgelopen jaren 
hebben gehad met Covid, de oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld een grote explosie bij een 
chemisch bedrijf of een groot ongeluk met gevaarlijke stoffen op het spoor in de buurt 
van woningen of een digitale cyberaanval die de energievoorziening in de stad platlegt. 
Wordt er grootschalig geoefend? En kunnen bewoners van hoge risicogebieden beter 
worden geïnformeerd over wat te doen bij een ramp. Een vraag, ProRail heeft twaalf 
miljoen gestoken in de veiligheidsmaatregelen van het spoor, maar in de laatste 
risicoanalyse lag het risico van het spoor nog vele malen boven de wettelijke norm. Is 
met deze investering het risico in ieder geval verbeterd en wat is het huidige risico 
hiervan? Tekort …

Mevrouw Koene: Voorzitter, volgens mij is dat externe veiligheid en is dat niet per se 
hier.

De heer Katif: Nou, oké. Ja.

De voorzitter: Je kan het integraal maken.

Mevrouw Koene: Oké. Ik heb niks gezegd.

De heer Katif: Nee, ik wil best de discussie wel aangaan, hoor.

De voorzitter: Laten we dat in het tweede gedeelte doen dat we eerst onze punten even 
aangeven. Dan kan de burgemeester daar misschien even op reageren.

De heer Katif: Dat lijkt me een hele goede. Dank u wel voorzitter. Een tekort aan het 
hoge verloop van politie en handhavers, vraagteken. De drie miljoen die afgepakt is van 
criminelen las ik, waar gaat dit goed naartoe? Of waar gaat dit geld naartoe? Het zou 
mooi zijn als we dit kunnen investeren in veiligheid van Dordrecht en haar inwoners. Hoe
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vaak is de straatintimidatie app gedownload? Is er een positief effect te meten? Nu de 
Covidmaatregelen zijn opgeheven kunnen de hoge impact misdaden die de afgelopen 
jaren flink zijn gedaald natuurlijk weer stijgen. Houden we daar rekening mee? Het zou u 
niet verbazen dat ondanks alle kritieken, of kritieken, vragen die ik heb kan Beter Voor 
Dordt instemmen met de drie gestelde prioriteiten, veiligheid, veilige wijken, 
maatschappelijk veiligheid en jeugd en veiligheid. Eigenlijk zijn dat drie verzamelpunten 
van vele veiligheidsaspecten die onze stad ook teisteren, dus voor de goede luisteraar 
vinden wij, het ziet er heel goed uit, maar we hebben wel wat kritische kanttekeningen. 
Ik hoop dat de burgemeester daar antwoord op kan geven. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Keurig. Dank u wel. Mijnheer Den Heijer, VVD.

De heer Den Heijer: Ja, dank u wel voorzitter. De VVD kan zich eigenlijk aansluiten bij de 
conclusie van Beter Voor Dordt. Het zijn heldere uitgangspunten, het is goed 
onderbouwd en we zijn er ook content mee dat het niet alleen bij de partners goed 
getoetst is, maar ook bij de mensen zelf en dat dat ook een beeld geeft waar, denk ik, 
laat ik in ieder geval voor mij en voor Beter Voor Dordt spreken dat het ook geen 
verrassingen biedt en dat het uiteindelijk ook de drie doelen of de drie bouwstenen waar 
dat IVP dan op moet gaan staan dat het heel herkenbaar is en dat we dat kunnen 
steunen. Als we dan kijken hebben we wel een aantal puntjes. Kijkend naar die veilige 
wijken dan is het heel fijn dat daar het onderscheid wordt gemaakt tussen overlast en 
echte onveiligheid aanpakken en dat het ook naar preventie wordt gekeken in de aanpak
daarvan. De vraag is wel of wijk gericht ook niet blindstaart op alleen die wijk. Een wijk 
kan ook heel divers zijn. Wielwijk is niet alleen een probleemwijk, heeft ook hele mooie 
punten en mooie aspecten, mooie straten, dus zouden we niet beter straatgericht 
kunnen werken? Ik ben gewoon benieuwd hoe de portefeuillehouder daarnaar kijkt. En 
we zijn blij dat als topprioriteit dat verkeersveiligheid, mijn collega Kuhlmann wil dat nog 
wel eens naar voren brengen dat we dat belangrijk vinden. We zijn blij dat in ieder geval 
bij het eerste punt duidelijk genoemd wordt en we zijn ook benieuwd naar de uitvoering 
daarvan als het IVP uiteindelijk staat, want de bewoners vragen om controles, boetes en 
ingrijpen, dus volgens mij is dat een helder signaal vanuit de mensen zelf.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ja, volgens mij vragen de bewoners ook bijvoorbeeld om
meer dertig kilometerzones om gewoon de snelheid te beperken en hoe staat u daar nu 
tegenover nu u dit zo in dat veiligheidsbeleid leest?

De heer Den Heijer: Ja, dat dreigt een wat technische discussie te worden omdat het 
beeld wat ook bij ons leeft misschien wat genuanceerder is dan wat u denkt. Wij vinden 
dertig kilometer is prima op de plekken waar dat moet en waar dat kan en laten we eerst
focus houden om die plekken dan op een dusdanige wijze in te delen. Wij hebben eerder 
in een vorig college hebben we ook gezegd dat we met een top twintig verkeersonveilige
plekken aan de slag willen. Je ziet dat dat al enorm veel problemen met zich meebrengt 
en ook dekking vraagstukken met zich meebrengt om daar überhaupt iets mee te doen, 
dus voor ons is het stap voor stap. Het is een loze belofte om te zeggen: overal waar het 
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vijftig is moet het nu dertig worden. Dat kan niet, dus ik doe ook niet mee aan dat soort 
beloftes.

Mevrouw Kruger: Voorzitter? Ja, dank u wel voor uw antwoord, want landelijk zien we de 
hele andere dingen gebeuren, maar dat geeft niet. Ik ben blij dat u in ieder geval ernaar 
wil kijken en als het verder kan dat u ook bereid bent om daarin mee te gaan.

De heer Den Heijer: Er moet ook een balans in zijn. Uiteindelijk kunnen we alles met 
dertig kilometer inrichten, maar mijn partij is ook voorstander van gewoon meer 
controles, meer snelheidscontroles dat je er ook gewoon niet mee weg komt als je als 
een onverlaat over de straat rijdt.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ja, dank, voorzitter. Ik weet niet of de heer Den Heijer al klaar was, 
maar ik hoorde hem net een opmerking … Oh, nog helemaal niet? Dan wacht ik nog 
even.

De heer Den Heijer: Dat ga ik vaker doen. Nee, en we hadden uitsluitend op wat Beter 
Voor Dordt zei, Corona is achter de rug, de huidige situatie levert ook veel spanningen 
op en dat moeten we ook preventief kunnen monitoren. Dat kan door middel van 
controle, camera’s, maar ook voor hier acties, ook dat werkt preventief en we zien op 
verschillende plekken in de afgelopen periode al best veel inbraken plaatsvinden en ‘…’ 
maar ook afgelopen dagen branden en schietpartijen in onze stad, dus ik ben blij dat het 
college daar de aandacht op heeft dat het werk om onze stad veilig te maken nooit af is. 
Dan heb ik nog twee punten die ik graag het college mee zou willen geven. Die drie 
miljoen van crimineel vermogen op zestien miljard crimineel geld in Nederland. Dat zou 
eigenlijk, dat is een beetje dit werk, maar ik zou de burgemeester toch indringend willen 
vragen waarom dat niet omhoog kan, dat bedrag. En ik snap dat het ook via de officier 
van justitie moet en hoe kunnen we ook dat crimineel vermogen binnenhalen? Kunnen 
we ook bijvoorbeeld met pascontroles werken? Kunnen we bijvoorbeeld ook criminelen 
echt in de portemonnee raken door bijvoorbeeld een cash limiet in te stellen dat je met 
luxe winkels afspraken maakt over de afgifte van cash en je zou zelfs kunnen denken dat
je überhaupt het met je meedragen van meer dan 2000 euro cash op straat dat je daar 
gewoon bestuurlijk een maatregel op neemt als iemand daar op straat mee aangetroffen
wordt. Volgens mij gebeuren daar een aantal zaken op. Ik ben benieuwd hoe de 
burgemeester daarnaar kijkt. Het laatste punt dat ik ook maakte bij de beeldvormende 
sessie gaat over ook een plan van aanpak om de secundaire voorwaarden van agenten 
te verbeteren. Want we willen meer agenten. Andere gemeentes nemen ook 
maatregelen om het veel aantrekkelijker te maken om daar te werken. Hoe zouden we 
het voor agenten makkelijker of fijner kunnen maken om voor Dordrecht te werken en 
bijvoorbeeld ook wonen, dus voorrang op huisvesting. Misschien kunnen ze een Dordtpas
krijgen. Misschien kunnen we ze aanvullende trainingen geven. Is er een inventarisatie 
van de wensen die onder agenten leeft dat ze graag in deze stad willen werken? En we 
zouden graag hier iets van terug willen zien in de verdere uitwerking van de IVP. Dank, 
voorzitter.

De voorzitter: Bedankt. Mevrouw Koene, alstublieft.
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Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, ik wou eigenlijk eerst op een ding een vraag stellen bij 
mijnheer Den Heijer. Vervolgens zegt hij allemaal hele bijzondere dingen, dus ik kan u 
wel honderd dingen geloof ik vragen. Ik beperk mij toch even tot de preventie wat hij 
even in een tussenzin zij. Gewoon Dordt vindt het nog wel eens lastig dat er wel zeg 
maar er is een goede inzet op preventie, dus wapenbezit, wapens inleveren en dat soort 
dingen, maar wij hebben toch wel heel sterk het idee dat er te weinig samen wordt 
gewerkt met de sociale kant zeg maar van de beleidstoestanden. Hoe moet je dat 
zeggen? We hebben het idee dat er te weinig gekeken wordt naar de reden. Je kan wel 
iemand zijn wapen in laten leveren, maar waarom heeft hij een wapen? Dat is megasoft 
misschien voor de VVD, maar wij hebben nog steeds niet het idee dat dat synchroon 
loopt, dus er wordt heel erg op de borst geklopt van we doen dit en dat, maar de fase 
daarvoor, dus dat hele verhaal daarvoor daar twijfelen wij nog heel erg over en het 
gemak waarmee de heer Den Heijer het had over preventie is goed, dat fascineert me 
dan, want dan wil ik graag van hem horen in welke mate hij dan concludeert aan de 
hand van acties of wat dan ook dat dat dus ook goed is.

De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Het doet mij een beetje denken aan de zin die in de stukken stond 
van de bewoners, een jongen Dordtenaar die zegt: ik voel me gewoon soms heel onveilig
in deze stad omdat zelfs mijn vrienden een wapen op zak dragen. Ik kan mij best goed 
voorstellen dat als zelfs dat de situatie is dat je dan je oprecht niet comfortabel voelt en 
dat we er alles aan moeten doen via de zachte en misschien wel de repressieve kant om 
kinderen daarvan af te brengen. Eerder hebben we ook wel eens gewezen op de rol die 
ouders kunnen nemen op het bezit van wapens van kinderen en dat je ook daar 
misschien een wat dwingendere rol kunt nemen als overheid en de instanties. Maar 
tegelijkertijd is het natuurlijk wel volstrekt waar wat u zegt dat er niet een soort zilveren 
bullet is en een oplossing dat we a la minuut wapenbezit onder jongeren de kop in 
kunnen drukken en dat heeft inderdaad te maken met signaleren, maar uiteindelijk ook 
mensen het gevoel geven dat je er gewoon niet mee wegkomt, dat het gewoon niet kan 
en dat we dat gewoon niet accepteren in deze stad. Tegelijkertijd ook iemand hulp 
bieden als hij daaruit wil komen, dus het heeft dan ook uiteindelijk wel te maken met 
contactmomenten aan hetgeen waaraan u refereert, dus ik snap dat dilemma en dat is 
ook zeker aanwezig, maar ik denk dat we het een ook niet los kunnen zien van het 
ander.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Voorzitter, helder. Dan zou ik de vraag nog kunnen stellen zo van wat 
de heer Den Heijer dan als mogelijkheden zal zien. Kijk, dat ouders verantwoordelijk zijn 
voor de opvoeding van de kinderen dat zijn we direct met elkaar eens, maar soms werkt 
het anders en in een heleboel gevallen werkt het anders. En een omgeving is gewoon 
heel erg bepalend voor wel of niet slagen van een omslag in dat soort dingen, dus wat 
zou voor de Dordtse VVD, wat zouden daar nou manieren voor zijn, dus wat zou je met 
elkaar nog meer kunnen overwegen om op dat gebied te doen? Niet om een uitvinding 
te doen, maar meer zo van: ik weet dat de heer Den Heijer actief is in Rotterdam en dat 
hij ook in Den Haag in de rondte heeft gelopen, dus wat ziet de VVD nog meer in de 
wereld gebeuren wat we hier in Dordrecht wellicht beter, mooier, handiger, efficiënter 
kunnen doen.
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: U verwacht heel veel van mij en ik probeer op zijn minst een 
gedeelte van inkleuring te geven. Wat ik zelf een heel interessant aspect van zo een wijk
vindt, je ziet bijvoorbeeld naast plaatsing met afval. Als er heel veel afval dat naast 
containers geplaatst wordt is er bijna een direct verband dat zo een wijk ook veel meer 
criminele activiteiten heeft en overlast heeft in die buurt. Dus dat is bijna een signalering
van het feit van: het gaat daar niet goed. Daarom ben ik ook trots dat we bijvoorbeeld 
samen met GroenLinks in het coalitieakkoord hebben gezet dat we de buitenruimtes 
bijvoorbeeld in dat soort buurten gaan vergroenen dat mensen ook trotser worden op 
een wijk, dat we ook de samenstelling van die buurten in evenwicht willen brengen en 
dat we tegelijkertijd, iets waar onze burgemeester terecht trots over naar buiten is 
getreden, ook middelen krijgen om bijvoorbeeld Dordrecht West die impuls te kunnen 
geven, want uiteindelijk is niet alleen de menselijke omgeving van belang, maar ook de 
fysieke omgeving is echt iets wat het verschil maakt in de levens van die mensen.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik ben heel blij dat de heer Den Heijer ons in een adem 
met de Dordtse VVD noemt in het kader van inderdaad het veiliger maken, sociaal 
veiliger maken, groen, schoon, maar hij ging toch een beetje tegen de stelling van 
overval waarbij bijplaatsing is, is de criminaliteit groter. Want als je gewoon door heel 
Dordrecht kijkt, echt in alle wijken bijna bij alle ondergrondse containers, misschien niet 
in, noem eens even een wijk, nou ja, waar heel veel woningen zijn die wat in het hogere 
segment zetten, de Hoven bijvoorbeeld, ik kon er even niet opkomen, maar ik bedoel, 
overal zijn bijplaatsingen, dus dat betekent gewoon dat de criminaliteit in heel Dordrecht
hoog is en als je kijkt naar de cijfers van de onderzoeken is dat toch niet het geval, is dat
toch per wijk verschillend. Dus daar ageer ik wel degelijk tegen.

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, mijnheer Den Heijer?

De heer Den Heijer: Volgens mij trekken mevrouw Kruger en ik gewoon aan hetzelfde 
touw en is onze ergernis bij afval overlast even groot in welke wijk dat ook is. Ik gaf 
alleen een stukje inzicht in ook een onderzoek dat daarover heeft plaatsgevonden in het 
verleden, maar er hoeft natuurlijk niet altijd een causaal verband te hebben. Nee, 
natuurlijk niet.

De voorzitter: Oké. Wie kan ik het woord geven? Mijnheer Van der Kruijff?

De heer Van der Kruijff: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, het CDA vindt zowel het 
veiligheidsbeeld wat is gegeven over dat hele verhaal over meerjarenbeleidsplan en de 
sterkteverdeling van Rotterdam gewoon een evenwichtig stuk en de belangrijke grote 
thema’s staan er allemaal in. Ik denk ook niet dat het nodig is om dat allemaal te gaan 
herhalen en ook allemaal onze visie erop geven, want het staat er gewoon best goed. 
Dus complimenten daar ook voor. Het is net ook nog netjes samengevat. Wat wij wel 
zien binnen het CDA, en eigenlijk Beter Voor Dordt en VVD hadden het er net ook over, 
dat soms, het klinkt niet zo groot, maar het is eigenlijk best een groot thema dat af en 
toe het vertrouwen in de handhavende overheid niet meer zo groot is. Dan gaat het 
misschien niet over hele grote thema’s, maar over heel veel kleine thema’s, maar dat 
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maakt het wel groot. Dan gaat het erover of nou mensen te hard te rijden of vuil op 
straat gooien of geluidsoverlast of mensen lastig vallen of vernielen, fout parkeren, 
burenruzies, we kunnen die lijst wel afgaan. Dat zijn allemaal misschien kleine dingen die
in een wijk gebeuren die heel veel irritatie geven, maar ook bij heel veel mensen veel 
onveiligheidsgevoel geven en daaraan werken, de heer Den Heijer werd er uitgebreid op 
bevraagd wat je dan allemaal moet doen en er zitten best interessante gedachten achter
hoe je dat kan doen en we krijgen ook middelen vanuit het Rijk om daaraan te gaan 
werken, dus dat zouden wij toch wel heel graag als nadrukkelijke prioriteit terug zien, dat
vraagstuk. Dat laatste staat er niet met zoveel woorden in of we hebben het misschien 
niet goed begrepen, maar van ons mag dat wel wat nadrukkelijker in de plannen naar 
voren komen. Voorzitter, en dan zien we ook, dan hebben we vaak ook jaarlijks de 
gesprekken met de politie en handhavers en daar hoor je toch ook wel uit terug, we 
weten natuurlijk allemaal dat daar een formatietekort is, personeelstekort, waar niet zou 
je tegenwoordig haast zeggen. En dan blijkt het ook wel dat als er dan ergens op het 
hele dossier of dat nou handhaving bij evenementen is of beveiligingsoperaties of weet 
ik wat er moet plaatsvinden, dat het wel lijkt, of het is onze indruk dat alle capaciteiten 
op dat hele veld wat ik net zei van al die kleine dingen dat daar de capaciteit wordt 
teruggetrokken. Oftewel, we horen de wijkagenten zeggen, zeggen wij nog even 
ouderwets, maar ze heten ze tegenwoordig misschien niet eens meer, maar dan worden 
de agenten die in de wijken rond lopen die worden dan uit de planning gehaald en die 
moeten dan andere dingen gaan doen en dat geeft geen vertrouwen in de wijk. Dus onze
vraag is ook: kan dat niet anders? Als er dan toch ergens een vraag om capaciteit 
gedaan wordt, kunnen we die dan niet ergens anders wegtrekken dan juist in die wijken 
waar wij allemaal zo op hameren waar het nodig is? Daar zouden we graag wat op zien. 
Ik weet dat we er handhavers bij krijgen, maar het is niet alleen een kwestie van 
handhavers erbij. Ook de politie zelf blijft daar, vinden wij, echt aan zet. Dan een laatste 
punt, voorzitter, ik wil toch ook nog even noemen wat betreft het lokale. Beter Voor 
Dordt begon daar ook over, in het IVP, het integraal veiligheidsplan, gaat over de 
spoorveiligheid met gevaarlijke stoffen. Dat blijft hoog op de agenda staan bij het CDA, 
maar we hebben wel de indruk bij de hele raad en we zien ook dat het gewoon leeft 
gewoon in de stad. Ik las het niet met zoveel woorden terug in het veiligheidsplan, maar 
misschien heb ik er overheen gelezen. In het vorige veiligheidsplan hebben we het er als 
CDA weer terug in geamendeerd en ik hoop toch dat dat deze keer niet nodig is om dat 
te moeten doen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Tutupoly. Even centraal, jongens. Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, voorzitter, even kijken. Bij de beeldvorming destijds hebben wel 
over een aantal zaken onder andere gesproken waarvan ik me afvraag in hoeverre dit 
terugkomt. Even op hoofdlijnen. Als ik kijk, als ik het stuk leest, hetgeen wat ik eigenlijk 
een beetje mis hierbij is er worden problemen aangegeven, maar het bruggetje eigenlijk 
naar de andere portefeuilles ontbreekt. We zien hier bijvoorbeeld zaken als vervuiling, 
zwerfafval en dat soort zaken, maar om maar even een voorbeeld te noemen, hoe vaak 
hebben we niet gesproken over de plastic zakken die in de wijk wegwaaien en die buiten 
gezet wordt? Dus eigenlijk heb je dat soort dingen daar mis ik eigenlijk heel veel van 
deze punten het bruggetje met de andere portefeuilles en in de praktijk blijkt dat ook 
vaak zo te zijn, dus dat zou ik eigenlijk wel een beetje terug willen zien. Dan hebben we 
bij de voorbespreking hebben we een aantal zaken toen aangedragen. Het dragen van 
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wapens wordt hier al genoemd, alleen het wordt eigenlijk meer benoemd in de zin van 
het hoort niet, maar er zit ook een groep, denken wij, die wapens op zak heeft omdat ze 
zich onveilig voelen en we hebben daar bijvoorbeeld al de vorige keer ook genoemd 
bepaalde locaties. Neem bijvoorbeeld de locaties rond de sportvelden ’s avonds. Als we 
kijken naar het Halmaheiraplein waar de autootjes allemaal rondhangen in het donker, 
bij de vorige commissies met de vorige raad is toen ook ter sprake gekomen dat 
bijvoorbeeld handhaving zei ook: we weten dat er dingen gebeuren, alleen we zijn er niet
voor uitgerust. In dit stuk vind ik daar eigenlijk niks over terug en heel veel mensen 
hebben wel het onveilige gevoel om in het donker langs die auto’s te moeten rijden en 
daarvan denk ik: dat had ik graag terug willen zien. Hier staat ook in de stukken gemeld 
over drugs aanpak of de handel in drugs. Prima. Dat is in het verleden denk ik ook op 
een bepaald niveau aangepakt. Wat we de vorige keer ook hebben aangedragen is 
eigenlijk het dealen rond scholen, rond uitgaansgelegenheden, rond schoolfeesten, rond 
sportverenigingen. Ik weet niet in hoeverre hier nu aandacht voor is, maar ik zie het in 
ieder geval niet als zodanig terugkomen en daar begint het eigenlijk al. Daar zeggen we 
eigenlijk al: jongeren die worden uitgedaagd om te gaan dealen, dat is makkelijk geld 
verdienen, maar hoe zit het met de preventie? Gaat er meer gekeken worden rond dit 
soort locaties? Ook bij scholen schort het vaak aan preventie. Daarvoor is er ook in het 
verleden een motie ingediend onder andere over drugs bij jongeren. We zien vaak dat 
niemand zich verantwoordelijk voelt. De GGD is misschien belast met voorlichting, maar 
wijst naar de wijkagenten. De wijkagent zegt: ik ben daar niet op uitgerust en zo gebeurt
er eigenlijk te weinig op dat vlak. Even kijken. Dan zie ik nog een paar dingen staan 
waarvan ik eigenlijk niet wist dat die als succesje, maar dat ik eigenlijk niet wist dat dat 
bestond. Dan vroeg ik me eigenlijk ook af: is dat eigenlijk bekend bij de Dordtse 
bevolking zoals dat de politie een speciale wijkagent heeft aangesteld voor senioren en 
de app voor straatintimidatie? Vuurwerk zo staat hier nog genoemd dat men dat voor het
nieuwe jaar ook weer wil doen. Ik vraag me af of dat dan weer gepaard gaat met een 
vuurwerkverbod. Daar zijn wij geen voorstander van. Wij vinden namelijk op het moment
dat je met een verbod zou beginnen dan zou het landelijk geregeld moeten worden en 
niet lokaal. We hebben dat het afgelopen jaar ook gezien. Het vuurwerk wordt zwaarder, 
want er komt veel meer illegaal vuurwerk in en je hebt daar geen grip op zolang het niet 
een landelijk verbod is. Dus dat was ook even een vraag aan de burgemeester. Goed, de 
VVD noemde het net ook eventjes, de twaalf miljoen die ProRail geïnvesteerd heeft die 
genoemd staat. Nou ja, we zijn er nog steeds voorstander van vaak stoffen niet door de 
stad te laten gaan, dus ik vroeg me ook eigenlijk af wat de status daar dan van is, hoe 
we daar verder in gaan. In het voortraject werd ook nog even gesproken, maar dat is 
misschien detailniveau, over het veiligheidsplan voor evenementen. De grote 
evenementen die ieder jaar maar een veiligheidsplan moeten indienen terwijl het 
eigenlijk jaar in jaar uit met een kleine aanpassing misschien hetzelfde is. De 
burgemeester gaf toen ook aan dat er ook ideeën over ontstaan om juist die 
terugkerende evenementen om dat de vereenvoudigen, dus ik vroeg me af hoe het 
daarmee staat. En even kijken, dan hebben we ook nog allerlei andere zaken, dat is ook 
even portefeuille overschrijdend, voor mensen die bijvoorbeeld in de war zijn, daar zijn 
dan zaken als de gezondheidszorg waar tekorten zijn, wordt daar op een of andere 
manier ook op ingespeeld om dit soort probleemgevallen te zorgen dat het niet zover 
komt dat het tot overlast gaat leiden? En tot zover op dit moment.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Tutupoly van Op Ons Eiland. De heer Struijk of, sorry.
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De heer Van der Spoel: Van der Spoel, mijnheer de voorzitter. 

De voorzitter: Mijn excuses. Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel. Ik zit naar mijn aantekeningen te kijken en ik ga mij 
volledig aansluiten bij de woordvoering van het CDA en complimenten voor dit stuk en 
complimenten ook voor de woordvoering.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was kort. Mijnheer Stolk, VSP.

De heer Stolk: Ja, er is al heel veel gezegd hierover en ook de complimenten voor het 
stuk. Het enige wat ik eigenlijk toe wil voegen, en misschien heb ik het niet gelezen, dat 
gaat over het probleem lachgas in het Dordtse gebeuren en dat loopt de spuigaten uit en
ik heb begrepen uit de stukken van het verleden dat de portefeuillehouder daarmee aan 
de haal is gegaan om te zorgen dat we hier een verbod krijgen op lachgas. Ik vraag me 
af of dat al is en hoe het ook landelijk gesteld is. Dat was het.

De heer Tutupoly: Voorzitter, mag ik daar nog even op inhaken?

De voorzitter: Ja, mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Een van de punten die ik vergeten was, lachgas. We hebben dat 
eigenlijk ook destijds besproken. We hebben dat de vorige keer ook besproken en toen 
werd er eigenlijk gezegd: goed, lachgas dat werd landelijk aangepast. Daar was niks 
tegen te doen. Dan hebben wij nog de suggestie gewekt van: probeer het dan op basis 
van maatschappelijk ondernemen, want we kennen eigenlijk allemaal de consequenties 
die het inmiddels kan hebben, de gevaren die er zijn en ook daarvan vroeg ik me 
eigenlijk af, want toen knikte de burgemeester ook toen we dat aangaven, of daar wat 
mee gebeurd is tot nu toe.

De voorzitter: Uw punt is duidelijk. Mevrouw Vol-van der Holst.

Mevrouw Vol-van der Holst: Dank u wel voorzitter. Nou ja, zoals het plan voorligt staan 
wij er positief in en sluit ik mij ook aan bij een aantal aan de overkant. Wij missen vanuit 
de Partij voor de Dieren echter wel een klein stukje veiligheid voor onze medebewoners, 
de dieren. Bij aanpak van huiselijk geweld en slachtofferzorg zouden we graag zien dat 
dierenmishandeling meegenomen wordt en we wijzen ook op het belang van het 
herkennen en erkennen van dierenmishandeling. Op zichzelf is dat al verschrikkelijk, 
maar vaak is het ook een indicatie dat er veel meer aan de hand is. Dierenmishandeling 
kan direct gerelateerd worden aan mensenmishandeling, want huisdieren kunnen 
bijvoorbeeld ingezet worden als dwangmiddel door daders om vooral geen aangifte te 
doen of de dader niet te verlaten en dus ook geen hulp te gaan zoeken bijvoorbeeld. 
Daarnaast zou ik ook willen pleiten, maar ik weet niet of dat gewenst is, of dat mag hier, 
om contact op te nemen met Stichting Mendoo, dat is een landelijke organisatie, een 
stichting die een duidelijke link legt tussen huiselijk geweld, dierenmishandeling en 
kindermishandeling en zij kunnen gastlessen organiseren, dus samenvattend zouden we 
graag zien dat de urgentie van dierenmishandeling erkend wordt en wordt meegenomen
in het IVP. Dank u wel.
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De voorzitter: Top. Dank u wel. Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Ja, voorzitter, dank u wel. Een kort persoonlijk inzicht. Gisteravond 
werd er rond tien uur ‘s avonds schuin tegenover mijn straat in Krispijn een auto belaagd
en beschoten. Rond diezelfde tijd fietste ik hier samen met mijn buurman en 
commissielid Andre langs diezelfde plek. Ik heb er op dat moment niets van gemerkt, 
maar wanneer je het bericht de volgende ochtend in de krant leest voelt het toch 
bijzonder onveilig. Veiligheid is soms meetbaar, maar soms toch ook vooral een gevoel, 
een heel belangrijk gevoel, en in diverse contexten werd de commissieavond en de 
stukken ter voorbereiding toch ook net iets levendiger. Wat betreft het veiligheidsbeeld, 
we kunnen ons als fractie vinden in de verwoorde uitgangspunten. Het is zoals ook door 
voorgangers is gezegd een heel zorgvuldig proces geweest en namens ons ook 
complimenten daarvoor. Wel ook een punt van zorg. Naar aanleiding van de enquête is 
geconcludeerd dat het vertrouwen in de gemeente met betrekking tot veiligheid is 
gedaald van 67 naar 56 en in de analyse wordt gesproken dat het vertrouwen dus iets is 
gedaald. Wat ons betreft is dit niet iets, maar is het echt significant en zorgelijk. 
Bewoners mogen erop rekenen dat de gemeente voldoende doet om de veiligheid te 
waarborgen. Dordtenaren willen niet alleen criminaliteitscijfers zien dalen, maar 
nogmaals, zich ook echt veilig voelen. Inwoners gaven terug dat ze strengere 
handhaving willen zien op bijvoorbeeld te hard rijden en overlast, maar ook dat er meer 
zichtbaarheid is en dat de burger het gevoel moet hebben dat zijn of haar zorgen 
wanneer die worden gedeeld ook serieus worden genomen. We beseffen ons ook dat er 
niet zomaar een blik handhavers kan worden opengetrokken, maar we willen die zorgen 
wel meegeven aan de portefeuillehouder. We horen graag ook hoe de portefeuillehouder
deze daling interpreteert, die elf procent en hoe hij dit te lijf zou willen gaan de komende
tijd vanuit de gemeente. Elf procent dalen qua vertrouwen van burgers in de gemeente 
met betrekking tot veiligheid is wat ons betreft echt gigantisch en we rekenen er dan ook
op dat er de komende tijd fors wordt ingezet om dat vertrouwen te laten stijgen. Dank u 
wel.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer De Heer. Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Ik zit met aandacht naar uw betoog te luisteren, zeker na de 
inleiding en vervolgens zegt u eigenlijk van: het vertrouwen neemt enorm af en ook de 
uitvoering van onze gemeente in de wijk en in de straat en dat het gevoel van veiligheid 
dan achteruit gaat en vervolgens zegt u dan tegen de portefeuillehouder van: ik ben 
benieuwd hoe u daar iets tegen wil doen. Wat voor ideeën heeft u daar zelf bij wat je 
daar tegen zou kunnen doen?

De heer De Heer: Ik denk dat we in algemene zin ook hebben gezegd dat we achter het 
veiligheidsbeeld staan en dat we ook achter de focuspunten die de gemeente de 
komende jaren mee wil nemen dat we daar achter staan, dat we ons erin kunnen vinden 
en dat we hopen dat er met die inzet ook wordt nagedacht over hoe we dan daarmee 
ook die veiligheid kunnen herstellen. Ik denk dat we anders vooral op cijfers aan het 
sturen zijn, maar dat we daarmee ook dat in de context moeten doen van een gevoel 
van veiligheid. Ik denk dat we daarmee ook een aantrekkelijke stad worden voor 
bewoners ook met de groei die we voor ogen hebben met elkaar, dus meer in die context
van die hele actuele context een aandachtspunt.
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Droog. Oh, sorry.

De heer Versluis: Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Versluis: En dank ook voor mijnheer Kolff bij de uitleg. Ik sluit mij aan bij de SP. 
Mooie woorden. Bij ons stond ook zeg maar het vertrouwen centraal in het stuk, de 
daling daarin. Het enige wat ik zelf nog mee zou willen geven, ik woon zelf aan de 
Merwedestraat, is de aanpak van eventuele illegale straatraces. Hoe komt dat terug in 
het stuk? Hoe wordt dat ervaren in Dordrecht en wat zouden we daar verder nog kunnen
doen buiten het cameratoezicht een en de flitspalen? Ik zie in ieder geval in mijn directe 
omgeving dat het vrij vaak gebeurt waar ook onveilige situaties uit voortkomen en dat 
zou dan ook graag zien in het stuk en dat mee willen geven.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Versluis. Mijnheer Okkerse.

De heer Okkerse: Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vorige spreker over 
straatraces. Het zouden eigenlijk meer snelheidsovertredingen zijn, want het zijn niet 
altijd straatraces die plaatsvinden, maar ik kan heel veel straten opnoemen en ik ben 
zelf buschauffeur in Dordrecht, dus ik kom heel veel tegen van dat soort onveilige 
situaties op de weg. Ik zie eigenlijk zelden handhaving of politie daar in de buurt dat daar
tegen wordt opgetreden. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit me zoveel mogelijk aan bij de 
woordvoeringen zoals van het CDA en mijnheer Den Heijer, u wilt ook graag dat ik … 
Nou, u heeft al gezegd dat we aan hetzelfde touw trekken ten aanzien van sociale 
veiligheid, dus daar sluit ik mij ook zeker bij aan. Toch wil ik ook een paar dingen nog 
noemen, want we hebben, mevrouw Koene noemde het eigenlijk al in een reactie op de 
heer Katif … Nu zit ik even te denken. Oh ja, de combinatie van sociaal. Nee, dat was 
mijnheer Den Heijer, van hoe ga je nou die sociale veiligheid wat meer borgen? Want we 
kunnen wel mooi repressief dingen gaan doen, maar als je niet gaat ingrijpen waardoor 
iets eigenlijk komt en dan wil ik eigenlijk een tip meegeven over hoe het nu wordt 
geformuleerd. De juiste balans tussen preventie, repressie en zorg, dan zou ik eerder 
willen zeggen: de juiste balans tussen preventie, zorg en uiteindelijk als dan niks helpt 
repressie. Dat lijkt een nuanceverschil, maar ik denk als je dat toch op die manier 
benadert zou je eerder ook gaan kijken, en daar gaf de heer Tutupoly ook al een voorzet 
op, op de combinatie van mogelijke portefeuilles. Wij noemen dan de overlast met vuil, 
maar ik noem in het stuk worden ook zaken genoemd als op scholen wat meer 
voorlichting geven over van alles en nog wat. Jong geleerd is oud gedaan, dus ook denk 
ik een goed voorbeeld is dat meegenomen. Dan nog even, er wordt toch weer preventief 
fouilleren en het cameratoezicht genoemd. Als GroenLinks zijn we daar absoluut nooit zo
blij mee. Dat wil niet zeggen dat wij daar tegen zijn, maar echt wel als allerlaatste inzet 
als we verder van alles hebben geprobeerd. En we zullen zeker ook de boel in de gaten 
houden dat er niet op een of andere manier het woord is etnisch profileren bij fouilleren, 
maar het gaat niet alleen om etniciteit, maar ook om andere zaken dat mensen er 
precies uitgepikt worden. Dan werd genoemd en ook wij benadrukken dat, hoe zeg je 
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dat, dat er weinig vertrouwen is in het optreden van politie en de overheid. In het stuk 
wordt gezegd: aanpak is zichtbaar zijn, voelbaar en herkenbaar en wij hebben zelf steeds
ook geprobeerd om meer zichtbaarheid in de wijken te krijgen door toch maar weer die 
politiebureaus of iets daarvan terug in de wijken zodat mensen ergens naartoe kunnen. 
Dan hebben we gelukkig al een voorbeeld op de Vriesestraat waar nu een nieuw soort 
van bureautje is. Vergeleken bij de Groenmarkt vind ik het nog maar zien wat ervan 
komt, maar het zou gewoon in meerdere wijken weer terug moeten zodat mensen echt 
iets zichtbaar zien, voelbaar en herkenbaar. Een laatste dingetje, dan moet ik toch op 
ingaan op vuurwerk zo, dat kan ik toch niet zomaar laten lopen. Wij zijn altijd … hebben 
geprobeerd vuurwerk helemaal uit te bannen. Dat is langzaam hebben we vuurwerkvrije 
zones. Dat heeft gewerkt al die jaren. En ja, er wordt geroepen: het vuurwerk wordt 
zwaarder en hoe ga je dan handhaven? Allemaal ingewikkeld, ingewikkeld, maar we 
weten inmiddels gewoon dat het milieutechnisch gewoon heel slecht is, de ongelukken 
die er nog van komen, allerlei artsen, oogziekenhuizen die pleiten echt gewoon voor een 
totaal verbod op vuurwerk. En jongens, we hebben toch veel meer mogelijkheden op het 
ogenblik met prachtige lichtshows? Dus laten wij nou niet als Dordrecht wachten op een 
groot landelijk verbod, maar dat gewoon hier eens doen in plaats van een vuurwerkshow
in de wijk. In de Vogelbuurt, het Vogelnest heeft daar al voorbeelden meegegeven. In 
tijden van Corona hebben zij die wijk heel mooi verlicht niet met vuurwerk, maar wel met
prachtige lichtshow. Dit weekend in Renesse de Fjoertoer waar ook de lichtshow van alle 
kanten te zien is. 

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, even terugkomend over de vuurwerkshow. 

Mevrouw Kruger: Nou, liever over de lichtshow. Vuurwerk zo zit ik niet zo op te wachten.

De heer Tutupoly: Waar het ons eigenlijk om gaat dat als je een vuurwerkverbod instelt 
zou je dat landelijk moeten regelen en we hebben gezien dat het vuurwerk zwaarder 
wordt. We zien ook de klachten in de wijkapps voorbij komen dat dat vuurwerk langer 
duurt. Het is zwaarder geworden, er is meer schade. Ook dat hebben we terug kunnen 
vinden, dat er gewoon meer schadeposten uiteindelijk zijn in financiële zin. Als je in 
Dordrecht vervolgens dat wil gaan verbieden, er is geen handhaving überhaupt voor, 
maar het heeft wel tot gevolg dat er veel vuurwerk uit België en dergelijke deze kant uit 
komt en van andere omringende landen dan denk ik dat je als stad verkeerd bezig bent. 
Je bent dan met iets bezig wat eigenlijk geen nut heeft en uiteindelijk steeds meer 
illegaliteit in de hand werkt.

Mevrouw Vol-van der Holst: Voorzitter?

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

Mevrouw Vol-van der Holst: Ik was eerst.

De voorzitter: Laten we eerst mevrouw Kruger reageren en dat u … 

Mevrouw Vol-van der Holst: Ik had even een vraag voor de heer Tutupoly nog. Mag ik 
eerst? Ja? Wat lief.
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De voorzitter: Laten we even mevrouw Kruger … 

Mevrouw Vol-van der Holst: Ik vind het goed. 

Mevrouw Kruger: Nou, mijnheer de voorzitter, ik wil toch even aan mijnheer Tutupoly 
laten weten dat de cijfers van, hoe heet het, dat de boel kapot gaat, hoe zeg je dat, 
vernielingen en zo die zijn wel degelijk gedaald zijn in de afgelopen jaren en zeker op 
plekken waar vuurwerkvrije zones zijn. Daar zijn minder klachten ook van mensen die 
daar wonen. En ja, je krijgt het niet uitgebannen en ik vrees dat dit jaar met de stijgende 
prijzen dat mensen sowieso naar België vertrekken om het vuurwerk daar te halen, want 
het is daar ook altijd veel goedkoper, maar ik vind dat altijd allemaal drogredenen. 
Omdat het dit is dan moeten we het maar niet doen. Omdat er nou eenmaal hard 
gereden is, dat is ook niet allemaal te handhaven, de snelheidsovertreders. Toch zetten 
we er borden neer en toch bepalen we dat er iets niet mag en dat kan met vuurwerk 
idem dito. Gewoon niet doen, gewoon niet in de verkoop laten. Ja, er zullen mensen dat 
nog afsteken, maar degenen die dat doen weten we zeker dat die in overtreding zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vol-van der Horst. 

Mevrouw Vol-van der Holst: Holst. Dank u wel. Ja, ik had even een vraag eigenlijk, want 
heeft u dan ook cijfers dat er dan als er illegaal vuurwerk gehaald wordt, is dat dan niet 
veel minder? Dat lijkt mij. Kijk, en daarbij sluit ik me natuurlijk volledig aan bij mevrouw 
Kruger en de woordvoering, maar ik kan mij namelijk niet voorstellen dat als er iets 
verboden is dat het dan erger wordt.

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Het tegendeel is denk ik waar. Als je nu kijkt in omringende landen is 
het gewoon te halen. In België is het in de kapsalons zelfs te halen via een achterdeurtje.
Er vindt geen controle plaats. In ieder geval je, je kan er bijna niet op controleren als je 
dan in een stad zit waar dat verboden is en in omringende steden niet. Zeker jongeren, 
ik bedoel, oud en nieuw is iets wat eigenlijk geassocieerd vaak wordt met vuurwerk, ook 
bij jongeren. En op het moment dat je dan in deze stad en niet kan krijgen terwijl je 
normaal gesproken misschien het hier gewoon het goedgekeurde vuurwerk haalt worden
er alternatieven gezocht. Dan zie je heel vaak gebeuren dat er dan vanuit België komt, 
maar ook vanuit Polen wat nog zwaarder is, want bij het dynamietstaven zijn. Mensen 
zoeken hun weg en als je dan eigenlijk kijkt dat je hier dat verbod doet terwijl je 
anderzijds, om even terug te komen op de woorden van mevrouw Kruger, ja, ik denk op 
het moment dat je iets niet kan handhaven, niet waar kan maken, dan kan je er wel voor
zorgen van: joh, we gaan het verbieden, maar er wordt niet op gecontroleerd en er is 
geen pakkans. Dan denk ik ook van: dan kan je wel zeggen je maakt eigenlijk een belofte
naar je bewoners die er uiteindelijk meer last van gaan hebben omdat het gewoon zwaar
is. 

De voorzitter: De heer Tutupoly, duidelijk.

Mevrouw Vol-van der Holst: Voorzitter.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik denk dat …
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De voorzitter: Even voor het laatst.

Mevrouw Kruger: Even een hele korte reactie, want ik wil je niet alleen over dat vuurwerk
beginnen. Ik denk als we dat echt willen, misschien moet het dan maar met een 
initiatiefvoorstel weer komen zoals ik ook de vuurwerkvrije zones uiteindelijk, of ik, zoals 
we uiteindelijk de vuurwerkvrije zones voor elkaar hebben gekregen, maar nogmaals, 
omdat het waarschijnlijk de pakkans niet zo groot zou zijn dat je het niet kan verbieden 
en dus ook niet dan maar moet toelaten ben ik het absoluut niet mee eens, want dan 
geldt dat eigenlijk voor alles.

De voorzitter: Oké. Uw punt is duidelijk.

Mevrouw Kruger: En dat is jammer.

De voorzitter: Voordat ik naar de burgemeester ga, mevrouw Koene, wilt u nog? Ja?

Mevrouw Koene: Ja, nee, ik bedoel ik had daarnet al wel in mijn interruptie een aantal 
dingen benadrukt en dat wil ik dus nog een keer herhalen dat wij ons vooral zorgen 
maken over de borging zeg maar hoe je nou die verschillende domeinen met elkaar 
koppelt en dat we daar nog te weinig gevoel hebben dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, 
behalve dat bijvoorbeeld net in de sessie hiervoor met het economisch daklozen 
toevallig wat ook over twee domeinen is en waar je gewoon van merkt dat die koppeling 
er veel te weinig is, dus dat geeft problemen in het oplossen ook van dingen of in beleid 
maken. Dus dat is iets wat we willen benadrukken dat dat zichtbaarder zou mogen 
worden van ons. En met betrekking tot de voorlichting denk ik ook dat je te laat bent als 
je dat aan jongeren gaat doen zeg maar vanaf twaalf of zo. Ik bedoel, er zit een hele 
leeftijd voor aan kinderen, kleine broertjes, zusjes, whatever die je dus al heel vroeg 
moet tackelen, want op het moment dat je twaalf plus bent of zo dan kan het al te laat 
zijn en dan kan je dus al dusdanig in de criminaliteit zitten dat je niet meer te redden 
bent. En ja, met betrekking tot het vertrouwen terugwinnen dat is niet even een, twee, 
drie gedaan met betrekking tot dit thema, geen enkel thema. Mensen hebben gewoon te
weinig vertrouwen in de overheid en dat blijkt toch door een groot deel ook te komen dat
de mensen gewoon vinden dat er te weinig kwaliteit geleverd wordt en dat de overheid 
niet betrouwbaar is, dus het is niet zoiets wat je even in een maand oplost, maar wie 
weet kan onze burgemeester dat wel.

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Koene. Het woord is aan de burgemeester.

De heer Kolff: Allereerst dank voor het vertrouwen dat mevrouw Koene met die laatste 
uitspraak doet. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat ze gelijk heeft in haar analyse als 
het gaat over het vertrouwen. Dit is overigens wel het punt waar ik mezelf ook wel 
zorgen over maak. Wat voor mij er ook uitsprong als het gaat om de onderzoeken die we
hebben gedaan bij de inwoners van onze stad, van 67 procent naar 56 procent en welke 
woorden je daar dan precies aan geeft, maar dat is in ieder geval toch een significante 
daling. En wat mij betreft is dat iets waar we gewoon iedere dag keihard aan moeten 
werken met elkaar en waarbij de raad kan helpen, waarbij ik als burgemeester, als 
boegbeeld van veiligheid in Dordrecht het nodige kan doen, waar team veiligheid het 
nodige aan kan doen, de politie, iedereen bij elkaar en waar we volgens mij gewoon 
resultaten moeten laten zien. Tegelijkertijd deel ik de analyse die mevrouw Koene 
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maakt. Het heeft natuurlijk toch, er is een cumulatie eigenlijk op dit moment van 
maatschappelijk ongenoegen uit verschillende oorzaken. Er is een grote mate van 
onzekerheid als het gaat over het financieel perspectief van mensen. We leven eigenlijk 
in een optelsom van crisis en als je dan vraagt aan mensen: vertrouwt u de overheid als 
het gaat om uw veiligheid, in de wetenschap dat er ook nog twee grenzen verderop een 
oorlog gaande is, dan geven mensen daar toch een minder positief antwoord op dan vier
jaar geleden als dezelfde vraag wordt gesteld. En dan kun je als gemeente en als lokale 
dienders er alles aan gedaan hebben om de stad zo veilig mogelijk te maken en ook 
feitelijk geobjectiveerd hele goede resultaten hebben geboekt, dan nog is dat 
veiligheidsgevoel, en dat wordt door een enkeling van u ook genoemd, lastig te 
beïnvloeden en dat wordt dus beïnvloed door allerlei externe factoren, dus wat mij 
betreft nogmaals alles eraan doen om dat vertrouwen in de overheid, zeker als het gaat 
om het belangrijke thema veiligheid, te vergroten in de wetenschap dat dat ook wordt 
beïnvloed door allerlei externe factoren. Terecht dat u dat punt noemt. Ik begin toch nog 
maar eventjes, want dit vond ik even belangrijk om hiermee te beginnen, maar ik begin 
toch maar even met de volgorde zoals die ook door uzelf is gehanteerd. Een aantal 
vragen van Beter Voor Dordt. Dat begon ook over dat vertrouwen, dus daar heb ik net al 
het nodige over gezegd. U noemde via de voorzitter een aantal aspecten van: hoe gaan 
we om met rampen? Hoe zijn we voorbereid op rampen, rampen en crises? Het zijn 
natuurlijk toch zaken die we niet alleen als gemeente vaak oppakken, zeker niet als het 
een wat grootschaligere ramp of crisis is, maar waarbij we via de veiligheidsregio 
natuurlijk ook allerlei crisisplannen hebben liggen. Afhankelijk van de aard en de omvang
van de crisis zijn we daar dan op voorbereid. Ik krijg natuurlijk ook wel eens vragen, ook 
vanuit de politiek, maar ook vanuit inwoners van: wat is nou eigenlijk de handeling als dit
of dat gebeurt? Bijvoorbeeld een overstroming of een ongeluk, groot verkeersongeluk 
met giftige stoffen, ik noem maar wat. En dat is toch heel lastig om van tevoren daar al 
een handelingsperspectief voor te geven omdat je eigenlijk een handelingsperspectief 
was wil geven als die ramp zich heeft voltrokken omdat mensen zich anders gaan 
voorbereiden op iets wat misschien weer net niet zich heeft voorgedaan en daarmee net 
de verkeerde handelingen verrichten, terwijl je eigenlijk wil dat ze iets doen in de 
wetenschap van de feiten die zich hebben voorgedaan. Dus er liggen goede 
rampenplannen voor. We hebben ook goed in kaart waar de risico’s zitten. De 
veiligheidsregio maakt daar ook iedere paar jaar een nieuwe analyse van en die wordt 
ge-update per gemeente, maar ik denk niet dat het heel verstandig is om alle rampen 
die zich zouden kunnen voordoen ook bij voorbaat al, laat ik het maar even zeggen, 
tussen de oren van de mensen te prikken. Dan heeft u een vraag gesteld en daar is nog 
door een aantal anderen ook een vraag over gesteld over de capaciteit bij politie, bij 
handhaving. Nou, we hebben in ieder geval in onze stad nu al een bovengemiddelde 
hoeveelheidhandhavers ter beschikking en in het politiek akkoord is ook afgesproken dat
het aantal handhavers de komende jaren nog zal toenemen, dus dat is iets waar collega 
Merx zich met name mee bezig houdt en handhaving. Dan hebben we het over de boa’s. 
Dan hebben we natuurlijk een specifiek onderdeel van het takenpakket als het gaat om 
het hele IVP, maar er zitten natuurlijk raakvlakken ook bij het werk wat de politie doet en
wat de mensen van team veiligheid doen, dus ik vind het ook fijn dat die afspraak er ligt,
want hoe meer handhavers op straat hoe beter. Het is toch het blauw dat zichtbaar is, 
zichtbaar in de wijk, zichtbaar voor inwoners en hopelijk draagt dat ook positief bij aan 
het veiligheidsgevoel. Dan, bij de politie, iets waar ik natuurlijk zelf als burgemeester me 
wat meer druk over maak. We werken natuurlijk zoals ik bij de introductie al zei op een 
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bevoegdheidsniveau. Daar werken zo een 6900 politiemensen in de eenheid Rotterdam 
en als je kijkt naar hoeveel mensen er zijn toebedeeld aan het team Drechtsteden 
Binnen, dus dat is Dordrecht, dat heet in politietermen Drechtsteden Binnen, dan hebben
we het over ongeveer 198 FTE die actief zijn in onze stad, maar die natuurlijk in 
ploegendiensten werken, dus we hebben nooit 198 agenten tegelijk in Dordrecht behalve
als er zich iets heel bijzonders voordoet en we hebben natuurlijk met die eenheid waar 
meer dan 6000 dienders in hebben zitten hebben we natuurlijk een hele mooie basis om 
daar flexibel mee om te gaan. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dan was er inderdaad 
een tekort in de capaciteit bij de politie, zeker ten opzichte van alle doelen die we 
hadden. De politie heeft natuurlijk twee bazen, enerzijds de burgemeester als het gaat 
om handhaving openbare orde en veiligheid, anderzijds de officier van justitie als het 
gaat om alles wat met strafzaken te maken heeft en dat zijn uiteindelijk toch is dat 
dezelfde poel van mensen die bij de politie werkt waaruit geput moet worden. Afgelopen 
jaren is er geprioriteerd in de zin van: wat doen we wel wat doen we niet als het gaat om
schaarste van de capaciteit? En de indruk is dat we langzaam aan het toewerken zijn in 
de loop van 2023 naar een soort keerpunt waarop we zien dat de instroom van nieuwe 
agenten ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt groter gaat worden dan de uitstroom 
van mensen die bijvoorbeeld met pensioen gaan. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat 
we in de loop van 2023 toch wat meer capaciteit ter beschikking krijgen en toch ook de 
vacatures die uitstaan ook makkelijker zullen gaan opvullen. Volgens mij was het nog 
een vraag van de CDA-fractie ook op dit punt van: we zien wel dat als er dan prioriteiten 
worden gesteld dat toch vaak landt in de wijken, dat dat de wijkeninzet aantast. Dat 
beeld heb ik niet en we hebben daar juist als burgemeesters enorm op aangedrongen 
dat we die wijkinzet op peil willen houden. Het is wel zo, en we hebben daar ook bij 
gezegd van: een wijkagent moet toch tenminste voor tachtig procent zijn werk of haar 
werk als wijkagent in de wijk kunnen doen en als het gaat om die andere twintig procent 
dan kan het zijn dat dat andere taken zijn, maar dan moet liefst wel in de eigen wijk 
zodat hij ook daar zichtbaar blijft op straat en tussen de inwoners. Dan nog een vraag 
vanuit Beter Voor Dordt: wat gebeurt er met geld dat wordt afgepakt? Ook een vraag 
overigens waar VVD en een paar anderen een vraag over gesteld hebben. Wat gebeurt 
er eigenlijk mee? Dat is in ieder geval aan het oordeel van het openbaar ministerie wat 
daarmee gebeurd. De eerst prioriteit ligt dan als er slachtoffers zijn om die slachtoffers 
schadeloos te kunnen stellen en voor het overige vervalt het dan aan de staat. Dat zijn 
wettelijke regelingen waar ik als simpele burgemeester ook niet meteen iets aan kan 
veranderen. Er worden wat suggesties gedaan: zet dat in de wijk …

Mevrouw Kruger: Voorzitter.

De heer Kolff: … of zet dat in de eigen stad. Dat ligt dus wel lastiger.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, ik vroeg me even af, want het is zo makkelijk te zeggen: dat wordt 
binnengehaald, maar ik ben dan ook zeer benieuwd naar wat al die operaties kosten om 
het überhaupt binnen te halen, dus dat zou ik nog wel eens een keertje in een verkeerde
balans uit kunnen vallen.

De heer Kolff: Dat zou zomaar kunnen. Zeker. 
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De voorzitter: Burgemeester. 

De heer Kolff: Er gaat ontzettend veel geld ook vanuit de rijksoverheid, ook nu weer in de
begroting die vandaag is gepresenteerd naar de aanpak van ondermijning en ook al zou 
dat meer geld kosten dan dat het oplevert, dan vind ik persoonlijk in ieder geval dat dat 
buitengewoon belangrijk is, want we kunnen natuurlijk niet toelaten dat mensen zich 
bezighouden met ondermijnende criminaliteit en dus eerlijk gezegd vind ik het minder 
belangrijk wat daaraan wordt besteed ten opzichte van wat er wordt opgehaald. Ik vind 
het wel belangrijk als, en dat zeg ik ook altijd in de driehoek tegen de officier van justitie,
als het even kan dat we degenen die daar op een illegale manier centjes staan te 
verdienen, verdienen tussen aanhalingstekens, dat we die centjes ook afpakken, dat we 
ze treffen in de portemonnee. Maar net zo belangrijk is het om ondermijnende 
criminaliteit, en dat zei ik ook al bij de inleiding, om dat zichtbaar te maken, want ze 
hebben er groot belang bij dat het onzichtbaar blijft. Soms is het zichtbaar maken van 
criminaliteit ook een doel op zich, dus het gaat om de mix. Als het gaat om de 
hoeveelheid geld die is afgepakt, ja, ik ben het er mee eens. Dat is wat mij betreft kan 
dat niet hoog genoeg zijn. Het is wel vaak een sluitstuk van allerlei casuïstiek als het 
gaat om ondermijnende criminaliteit en we hebben natuurlijk de afgelopen tijd steeds 
meer inzicht gekregen in de werkwijze om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 
Het is georganiseerde criminaliteit. Die moet je dus ook georganiseerd aanpakken, 
samenwerking tussen de gemeente, politie, OM en allerlei andere diensten en ik denk 
dat we daar steeds slimmer in worden, dus mijn verwachting is ook dat we de komende 
jaren zeker met de inzet die we kunnen plegen op ondermijnende criminaliteit ook veel 
meer geld zullen gaan afpakken, maar uiteindelijk is dat ook een verantwoordelijkheid 
van de officier van justitie. Het is namelijk een vorm van straffen ook en dat is niet aan 
de burgemeester. Gelukkig, zeg ik daarbij. Dan tot slot nog een vraag van Beter voor 
Dordt over de straatintimidatie. Sinds de nieuwe samenwerking in het politiek akkoord 
valt dit onderdeel onder de portefeuille van collega Merx. Dat neemt niet weg dat het in 
het integraal veiligheidsplan thuishoort, want het is een integraal plan waar alles 
samenkomt. De straatintimidatie app die is 157 keer gedownload inmiddels sinds we 
hem in gebruik hebben genomen. Dat betekent dat 157 personen in de stad die app 
daadwerkelijk hebben gedownload en sinds de ingebruikname in juni zijn er vijftien 
meldingen ook binnengekomen. Dat kunnen kleinere meldingen zijn en wat grotere 
meldingen, maar het geeft aan dat er in ieder geval toch een mate van behoefte aan 
bestaat. Ik denk dat we wat langere tijd nodig hebben om te zien hoe effectief het 
precies is, maar in ieder geval wordt er dus ook al echt actief gebruik van gemaakt. Dan 
de VVD. Een van de belangrijkste speerpunten uit het plan is veilige wijken met alles wat
daaronder valt. De heer Den Heijer zegt van: moet je ook niet straatgerichte aanpak 
doen? En dat bedoelen we eigenlijk wel ook met veilige wijken. Daarbij bedoelen we dat 
niet elke wijk een congruent beeld laat zien dat de hele wijk precies even onveilig of 
even veilig zou zijn. Wat we bedoelen met veilige wijken is dat je niet voor heel 
Dordrecht een grote blauwdruk erop kan leggen. Met veilige wijken bedoelen we: je moet
inderdaad specifiek kijken naar de lokale situatie en soms kan het wel op wijkniveau, 
bepaalde inzet of thema’s en soms moet je dat inderdaad op een kleiner niveau richten. 
Ook de VVD sprak over spanningen in de samenleving. Over het criminele vermogen heb
ik al het een en ander over gezegd. Er wordt nog een suggestie gedaan over een 
cashlimiet bijvoorbeeld voor luxewinkels. Dat is ingewikkeld. Ik wil er best naar kijken, 
maar het is wel ingewikkeld. Cashgeld is natuurlijk nog steeds een wettelijk 
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betaalmiddel. We kunnen daar natuurlijk met ondernemers naar kijken, bijvoorbeeld met
juweliers en zo waar veel geld zou kunnen liggen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook wel de
verantwoordelijkheid van die ondernemers zelf om daar zorgvuldig mee om te gaan, 
maar dat vind ik iets wat we op zich zou kunnen bekijken wat we daar als gemeente 
bijvoorbeeld in de zin van voorlichting mee kunnen doen. Dan wordt er nog 
gesuggereerd 2000 euro cash bij je dat dat een soort maximale grens zou zijn wat je aan
cash mee zou kunnen dragen. Ook daarvoor geldt natuurlijk dat er best redenen 
denkbaar kunnen zijn dat mensen meer geld cash bij zich hebben. Je bent niet 
automatisch crimineel als je 3000 euro cash bij je hebt. Het is wel zo in de praktijk, zeg ik
meteen via de voorzitter tegen de heer Den Heijer, dat als er aanwijzingen zijn dat 
iemand crimineel gedrag vertoont, als iemand wordt aangehouden met bijvoorbeeld 
drugs en dergelijke en daar wordt ook een groot bedrag cash bij gevonden dat dat wel 
een onderdeel kan zijn van het geheel van inbeslagname of extra onderzoek of iets 
dergelijks, dus het is natuurlijk wel een signaal dat er iets aan de hand zou kunnen zijn, 
maar op zichzelf is cash bij hebben niet meteen crimineel. Dan nog de opmerking voor 
arbeidsvoorwaarden voor agenten. Ten principale, primair, secundair is dat aan de 
Minister van Justitie en Veiligheid die de werkgever is van de politiemensen. De 
burgemeester heeft het gezag, gaat niet per se over de arbeidsvoorwaarden, maar ik 
snap wel wat de heer Den Heijer bedoelt. Zorg nou dat je als stad een aantrekkelijke 
stad bent voor bijvoorbeeld agenten, maar dat kan ook voor andere doelgroepen gelden,
mensen in de zorg of mensen in het onderwijs om hier te willen en kunnen wonen 
bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets wat ik u zou willen meegeven. Deel dat in uw fractie als 
het gaat om het dossier wonen. Geeft dat ook mee aan collega Heijkoop. De minister. 
Hugo de Jonge heeft aangegeven dat de helft van bijvoorbeeld de huizen die vrijkomen 
in een stad kunnen worden toegewezen door de gemeente zelf aan doelgroepen waar ze
voor kiezen. Daar zou je ook aan politieagenten kunnen denken, want we willen 
natuurlijk ook graag dat mensen zich vestigen in onze stad en in de buurt van hun 
woning kunnen werken. Dus daar zou je aan kunnen denken en ik vind het idee van een 
Dordtpas op zich ook wel aardig, maar ik vind het dus niet iets meteen voor het integraal
veiligheidsplan. We kunnen in elk geval daarmee een gebaar maken van: we waarderen 
wat jullie doen voor onze stad en dat kun je op verschillende manieren doen en ik vind 
het interessant om wel ook politieagenten … Zo voel ik dat ook als burgemeester van 
deze stad voel ik die 198 agenten die hier rondlopen die zijn wel onderdeel van de 
eenheid Rotterdam, maar ik voel het ook als onze eigen agenten in Dordrecht, die kun je 
natuurlijk best op een bepaalde manier waarderen. Gewoon Dordt maakte de volgens mij
toch als eerste de koppeling met zeg maar enerzijds de koppeling tussen de domeinen 
en ook de koppeling met de sociale agenda. Dat vind ik een interessante. Ik vind ook dat 
dat in het integraal veiligheidsplan terug zou moeten komen. Het is tenslotte een 
integraal veiligheidsplan, dus daar moet je ook over die koppeling praten en ik vind ook 
dat het in de praktijk moet worden uitgevoerd. Een voorbeeld waar we dat zeker zullen 
gaan doen is het nationale programma waar we sinds kort onderdeel van uitmaken, 
negentien gemeenten, twintig wijken zijn aangewezen in het nationale programma, 
ontzettend veel extra geld en aandacht komt er ook vanuit de rijksoverheid voor die 
wijken. Wij hebben daar Dordt West voor aangemeld, dus dat is eigenlijk de cumulatie 
van Wielwijk, Crabbehof en Krispijn waar toch de meeste problematiek in onze stad zich 
manifesteert en dat gaat nu expliciet niet alleen maar over veiligheid. Dat gaat ook over 
de koppeling met uitval uit het onderwijs, slechte huisvesting, situaties die zich achter de
voordeur afspelen, armoede, schuldenproblematiek, eigenlijk al die facetten die ervoor 
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zorgen dat het onprettig is in een wijk of in een straat of achter de voordeur en dat dat 
zich ook moduleert en dat het zich ook veelvuldig voordoet. Daar gaat het nationaal 
programma over. Dat vraagt ook om een integrale aanpak waar de domeinen expliciet 
samenwerken om een plan vanuit de gemeente en dat is ook precies wat wij negentien 
burgemeesters hebben gezegd, wij willen best met onze gemeente een plan maken voor
die wijken, maar dan verwachten we ook dat de rijksoverheid ook integraal werkt en dat 
wij niet voor elk wissewasje bij een ander ministerie moeten zijn. Dat is nu ook iets waar 
nu ook vanuit de rijksoverheid aan wordt gewerkt. Dat even als voorbeeld. Ik vond 
overigens dat dat door heel het land zou moeten zitten. Mevrouw Koene zegt ook 
terecht: als je op de middelbare scholen gaat beginnen met preventie dan ben je in 
sommige gevallen echt wel te laat. Dat deel ik ook en daarom vind ik het ook mooi dat 
wij in elk geval in onze IVP aandacht hebben ook voor het onderwerp risk factory. Ik weet
niet of u dat heeft gezien, risk factory. Er zijn twee of drie voorbeelden van inmiddels in 
Nederland. De burgemeesters in onze eigen veiligheidsregio hebben gezegd dat ze het 
buitengewoon interessant vinden daar meer onderzoek naar te doen. Er is ook draagvlak
voor bij de scholen. Mijn buurman heeft zich daar ambtelijk ook zeer voor ingezet en ik 
hoop dat we dat de komende jaren kunnen realiseren. Dat is een plek waar 
basisschoolleerlingen naartoe kunnen gaan in onze stad, in onze regio en eigenlijk alle 
facetten wat met veiligheid te maken heeft worden daar op een leuke manier 
gepresenteerd. De bedoeling is ook dat ze er heel veel van opsteken en tegelijkertijd dat 
ook meenemen naar huis en daar met hun ouders over praten, dus het is eigenlijk een 
dubbele slag. Alle scholen in onze stad, ik kijk even of ik daarover jok, maar dat is 
volgens mij niet zo, alle scholen in onze stad hebben daar positief op gereageerd, dus 
daar is mogelijk ook de komende jaren echt goede businesscase voor te maken, want 
het moet natuurlijk wel betaald kunnen worden. Dan CDA. Fijn om te horen dat in ieder 
geval in uw optiek eigenlijk alles er ook wel goed in staat. Dat geldt overigens voor veel 
signalen die ik terug heb gekregen. Fijn dat wordt erkend dat het proces wat we hebben 
doorlopen en ook de reacties die er uit zijn voortgekomen dat het goed is, dat het past 
bij het beeld. Het vertrouwen noemde u ook in de handhavende overheid. Ik vind het nog
wel mooi om daar iets aan toe te voegen, want een van de prioriteiten die er nu in staat 
is bijvoorbeeld de aanpak van wangedrag in het verkeer. Misschien stond dat in het 
vorige integrale veiligheidsplan wat meer naar de achtergrond. Dat komt nu wat meer 
naar de voorgrond omdat het ook duidelijk naar voren komt uit de inwonerenquêtes, uit 
de wensen in de raad en uit andere input die we hebben gehad. En dan als je eventjes 
nagaat hoe het tot nu toe in de praktijk gaat, dat heb ik laatst eens gedaan, er hebben 
de afgelopen tien maanden tot zo een 200 handhavingsacties in het verkeer 
plaatsgevonden alleen al in onze stad. En dan hebben we het niet over een agent die 
een individuele auto aanhoudt, maar echte gestructureerde actie waar gedurende een 
aantal uur een bepaald wegdeel, wegvlak wordt gecontroleerd op hardrijders, op alcohol 
in het verkeer, et cetera. 200 keer in tien maanden, dat is best veel. Dat is bijna 
dagelijks. Dan vind ik eigenlijk als we dat constateren, ik wil het nog steeds meer 
intensiveren, want het komt nadrukkelijk in het integraal veiligheidsplan, maar ik denk 
dat we er ook nog veel beter over moeten communiceren en dat we veel zichtbaarder 
moeten maken dat dat gebeurt dat je als je wangedrag vertoond in het verkeer dat je 
een grote kans hebt op gepakt te worden en als dat gebeurt dat de boetes ook al zijn 
wat dan toch een afschrikwekkend effect heeft en ik erger me er eerlijk gezegd als 
inwoner van tijd tot tijd echt wel aan, het gedrag van mensen in het verkeer. 
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Mevrouw Kruger: Voorzitter.

De heer Kolff: Uiteindelijk zijn het toch ook wel vaak overigens inwoners van onze stad 
die dat doen, dus het is ook een kwestie van spreek je buurtgenoten erop aan als je in je 
woonerf met zestig kilometer per uur tussen de spelende kinderen doorrijdt en je ziet je 
buurman dat doen, spreek hem er toch eens op aan. Dat is natuurlijk ook onderdeel van 
een normale samenleving.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, absoluut aanspreken. Soms zijn ze net iets te snel weg, maar dat 
komt door die snelheid. Grapje. Nee, wat ik even wilde, want de heer Tutupoly noemde 
het straks over het vuurwerk bekend van cijfers. Er zijn nu 200 acties geweest noemt u. 
Zijn daar ook de resultaten van bekend? Dus inderdaad zoveel?

De heer Kolff: Die heb ik niet paraat, maar die zijn zeker bekend en ik heb eigenlijk nu 
ook afgesproken met de politie dat we toch per kwartaal bijvoorbeeld met enige 
regelmaat daar gewoon een gezamenlijk bericht over uitdoen van: we hebben het 
afgelopen kwartaal zoveel acties gehouden. Daar is dit en dit het resultaat van, dus wees
gewaarschuwd en zo. Dus dat gaan we ook gewoon beter in de communicatie 
neerzetten, want ik hoop ook echt dat dat bijdraagt aan het vertrouwen in de 
handhavende overheid.

De voorzitter: Burgemeester, ik wil alleen aangeven dat we nog tien minuten hebben.

De heer Kolff: Ik ben er wel redelijk doorheen aan het gaan. Dan hebben we nog het punt
van de lokale spoorveiligheid waar het CDA ook terecht een punt van maakt. Het staat 
misschien niet als zodanig vermeld in die drie hoofdlijnen qua prioritering, maar het 
komt absoluut terug in het integraal veiligheidsplan. Het staat volgens mij wel al op 
pagina negen van dit stuk al even genoemd, dus u hoeft dat niet daarin te amenderen. Ik
ben ervoor dat we dat uit onszelf ook opnemen. Ik wil er wel bij aangeven dat natuurlijk 
ook een punt is van een lange lijn van de lobby naar Den Haag om te zorgen dat we 
viersporigheid krijgen en dat er mogelijk zelfs een tunnel komt voor de gevaarlijke 
stoffen. Dat is niet iets wat we inderdaad met de druk op de knop kunnen oplossen, maar
het is wel iets waar we continu met elkaar aandacht voor moeten blijven hebben. Op Ons
Eiland vroeg ook naar links met andere portefeuilles. Daar heb ik net in de 
beantwoording van Gewoon Dordt al iets over gezegd. Het onveilige gevoel herken ik. 
Dat heeft voor een deel ook te maken met de maatschappelijke trend zoals ik die net 
noemde. Als je kijkt naar de feitelijke cijfers als het gaat om overlast zie je ze wat stijgen 
de afgelopen jaren. Als het gaat om eigenlijk bijna alle vormen van criminaliteit behalve 
cyber zie je de cijfers redelijk tot fors dalen. Desondanks zijn er natuurlijk mensen met 
een onveilig gevoel als ze in het donker naar een sportveld toe moeten of over straat 
moeten. Ik kan dat niet altijd wegnemen, maar ik vind het wel belangrijk dat we er alles 
aan doen en ik vind het ook belangrijk dat het terugkomt straks in het integraal 
veiligheidsplan, dus dank voor die opmerking. Als het gaat om dealen en drugs rond 
scholen is dat wat mij betreft echt een punt wat ook expliciet in het integraal 
veiligheidsplan terug komt straks als het gaat om de derde prioriteit, dus jeugd in relatie 
tot criminaliteit. Dat hoeft overigens niet altijd de jeugd zelf te zijn die dan het crimineel 
gedrag vertoont. Het kan ook crimineel gedrag zijn van volwassenen zijn gericht op de 
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jeugd of in de buurt van jeugd. Wat mij betreft gaan daar fors inzetten. Dan, een aantal 
van u heeft het gehad over vuurwerk. Ik zal u maar gewoon zeggen hoe ik daar in zit, 
want dat heb ik de vorige periode ook altijd gedaan. We hebben een aantal gebieden in 
deze stad aangewezen als vuurwerkvrije zones bijvoorbeeld bij dierenpensions, bij 
verzorgingstehuizen, bij andere plekken die, laat ik het maar even zeggen, kwetsbaar 
zijn en we hebben de vorige periode gekozen om de binnenstad ook in het kader van de 
historische waarde daarvan vuurwerk vrij te maken. Ik ben er geen voorstander van om 
de hele stad vuurwerk vrij te verklaren als zelfstandige gemeente, met name vanwege 
het punt wat de heer Tutupoly ook terecht noemt. Dat moet je niet eens landelijk 
oplossen. Dat moet je eigenlijk internationaal oplossen, want als we een landelijk verbod 
hebben van vuurwerk kun je het zou halen uit België, Duitsland, Polen, uit andere landen
waar het vandaan komt, dus een landelijk verbod … 

Mevrouw Vol-van der Holst: Voorzitter?

De voorzitter: … vind ik eigenlijk nog te weinig. Dat zou wat mij betreft een 
internationaal verbod moeten komen.

De voorzitter: Mevrouw Vol.

Mevrouw Vol-van der Holst: Ik heb toch een vraag als het mag. Ik weet dat het al laat is, 
excuus daarvoor, maar waarom zijn wij dan het enige land wat zo op een belachelijke 
manier omgaat met vuurwerk dat wij de mensen zelf dat laten doen? Want in België 
gebeurt dat helemaal niet zo erg als bij ons bijvoorbeeld, dus we halen het uit België, 
maar eigenlijk is het iets wat met ons gedrag te maken heeft, dus ik denk dat we daar 
juist wel een hele grote rol in hebben en dan maar even opleggen. Ook roken verbieden 
was ook een goede oplossing uiteindelijk.

De heer Kolff: Nee, ik zeg niet dat ik het daar niet mee eens bent. Ik zeg alleen dat als 
we dat lokaal gaan regelen dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. Dan worden we als 
het gaat om vertrouwen in de handhavende overheid zie ik dat gewoon echt niet zitten. 
Dus ik zeg niet dat ik het met u oneens ben of niet met u eens ben, niet met u oneens 
ben, maar dat zou je toch echt landelijk op zijn minst en eigenlijk internationaal moeten 
aanpakken, dus dit is meer een discussie die in de Tweede Kamer zou moeten worden 
gevoerd. Overigens vind ik dus wel dat het goed is, en dat heeft de afgelopen jaren, 
even afgezien van coronatijd toch wel iets opgeleverd, dat de binnenstad vuurwerkvrij is 
verklaard. Ik zeg niet dat daar nooit meer een vuurpijl of iets anders wordt afgestoken, 
maar het is wel aantoonbaar een stuk minder dan voorheen en ik denk dat dat gewoon 
goed is, dus dat geldt voor die oude binnenstad en dat het ook goed is dat we dan een 
alternatief bieden voor de mensen in de binnenstad met die vuurwerkshow. Als het gaat 
om lachgas, een aantal vragen over gesteld, met name vanuit de VSP. We hebben een 
lokaal lachgasverbod zeg ik dan maar even, met name als het gaat om overlast die 
erdoor veroorzaakt wordt. Dat staat in de APV. Daarmee zijn we een van de 200 
gemeenten in Nederland die daar een vorm van een verbod voor hebben opgenomen. Er
zijn dus ook 150 gemeenten die dat niet hebben. Een landelijk verbod zat eraan te 
komen. Dat zou er in 21 komen. Dat zouden in 22 komen. Het zou er in 23 komen. Het 
lijkt verder weg dan ooit. Het heeft ook te maken met een uitspraak van de Raad van 
Staten die daar een negatief advies op heeft gegeven. Daar hebben we met bijna alle 
burgemeesters in het land gezegd dat we dat een verwerpelijke uitspraak vinden, maar 
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het er wel mee hebben te doen. Dus lokaal doen we er in ieder geval alles aan, in onze 
lokale wetgeving zeg ik maar even, om het te verbieden. Het blijft echter in tegenstelling
tot bijvoorbeeld drugs geen verboden middel, dus het mag gewoon gebruikt en verkocht 
worden.

De heer Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Stolk.

De heer Stolk: Ja, ik wil toch nog even helder hebben, in de APV staat er dus bij overlast, 
maar het hebben van gewoon gasflessen thuis van die dingen dat is niet verboden?

De heer Kolff: Nee, klopt. Dat mag gewoon. In de APV is opgenomen over hinderlijk 
gebruik ervan en ook handel ervan, maar het is geen verboden middel. Het staat niet op 
de lijst van verboden middelen, helaas, zeg ik daarbij.

De heer Tutupoly: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Goed dat het op dit moment geen verboden middel is dat is dan 
bekend. We kennen ondertussen wel de gevolgen ervan. Er zijn tal van voorbeelden te 
noemen waar het helemaal mis gegaan is bij mensen tot verlammingsverschijnselen tot 
erger. Als we even kijken in het Dordtse daar is in ieder geval een horecazaak die daar 
geen geheim van maakt, waar gasflessen, dan hebben we het even over enorme 
gasflessen, gewoon daar opgestapeld staan en waar de jeugd met ballonnetjes van de 
trap afkomen. Dan hebben we het over allerlei leeftijden en ik zou er toch veel voor 
voelen om op een of andere manier dat aan te pakken. Misschien niet als een verbod 
zoals dat nu geldt omdat het ook thuis gebruikt mag worden, maar dat je dat dan 
tenminste als dat nu nog niet mogelijk is, maar pak het dan op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, want ook door deze horecazaak eigenlijk tegen het licht te 
houden gaat het voor veel mensen eigenlijk ook leven wat daar aan de hand is wat dus 
nu vaak niet gebeurd en een beetje ondernemer wil niet dat zijn naam op die manier 
bezoedeld wordt. Dus dat is natuurlijk ook een manier om het aan te pakken en dan ben 
je wel met iets bezig door gewoon te wijzen op de consequenties terwijl het misschien nu
op basis van wetgeving niet mogelijk is.

De voorzitter: Dank u wel de heer Tutupoly.

De heer Kolff: Nou, voorzitter, het gaat me wat ver om hier over individuele horeca zaken
te spreken, maar ik snap echt wel wat de heer Tutupoly bedoelt, maar nogmaals, wij 
doen er in onze lokale regelgeving alles aan wat we kunnen. Meer kunnen wij als lokale 
overheid niet doen en als het gaat om het aanspreken van ondernemers op hun goede 
naam, op hun gedrag, verantwoord ondernemerschap, dan is dat iets wat we ook niet 
nalaten. We hebben regelmatig overleg met horecagelegenheden, zowel centraal als 
individueel, dus u mag ervan op aan dat we dat ook doen, maar uiteindelijk is het 
natuurlijk wel aan een ondernemer zelf om het goede gedrag dan ook te laten zien.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Katif.
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De heer Katif: Dank u wel. De burgemeester gaf keurig netjes op alle vragen antwoord, 
maar er is een vraag eigenlijk blijven hangen, namelijk de cyberaanval op onze 
nutsvoorzieningen en in hoeverre wij daar eigenlijk op voorbereid zijn. Dat is niet iets uit 
de toekomst of zo. Dat gebeurt dagelijks en daar zijn allerlei zeg maar programma’s voor
waar je gewoon een soort oorlog bezig bent met mensen aan de andere kant en ik vind 
dat wij de stad Dordrecht is niet alleen nutsvoorziening, maar ook administratief. Ik zie 
universiteiten die geld moeten betalen om van hackware eraf te kunnen.

De heer Kolff: Kijk, als het gaat, want u trekt het nu toch breder. Het gaat nu over allerlei
cyberattacks et cetera. Daar moet je natuurlijk als beheerder van een ICT-systeem waar 
ook allerlei persoonlijke gegevens van inwoners achter schuilgaan et cetera moet je 
daarop voorbereid zijn, dus dat is aan onze mensen van ICT om te zorgen dat onze eigen
lokale vitale infrastructuur goed beveiligd wordt. Als het gaat om het te raken van 
nutsbedrijven, dan gaat het al snel aan de vitale infrastructuur van de stad, het kunnen 
continueren van alles wat we normaal gesproken gewend zijn te doen. Dat zijn zaken, als
het gaat om terreur, want dan wordt noemde u ook, die bij de NCTV onder de aandacht 
zijn en waar we ook als burgemeester met enige regelmaat met de NCTV over spreken, 
maar dat gaat een beetje te ver om dat hier allemaal uitgebreid te noemen en dat ook in
het lokale plan op te nemen, maar weet dat dat speelt en dat dat grote aandacht heeft. 
Nog een paar losse opmerkingen, voorzitter, dan ben ik klaar. Lachgas hebben we 
gehad. Dierenmishandeling is genoemd door de Partij voor de Dieren. Dat vind ik een 
goed en terecht punt. Wat mij betreft gaan we dat ook in het uiteindelijke IVP opnemen, 
met name ook om de argumentatie die u noemt, dat het een signaal kan zijn ook voor 
verdere ellende. Het is natuurlijk nooit goed als dieren worden mishandeld, maar het 
geeft ook iets aan hoe mensen kennelijk omgaan met anderen, laat ik het even zo 
zeggen. Straatraces en snelheidsovertredingen zijn genoemd. Wat mij betreft, 
straatraces zijn weer eigenlijk een overtreffende trap van iemand die een gewone 
snelheidsovertreding begaat. Dat valt wat mij betreft allemaal onder veiligheid in wijken 
en hoe gaan we om met huftergedrag in het verkeer zeg ik maar eventjes. Even kijken, 
GroenLinks noemde nog de volgorde in de bewoording aanpassen, dus beginnen met 
preventie en eindigen met repressie. Dat deel ik ook, dus wat mij betreft gaan we dat in 
het uiteindelijke integraal veiligheidsplan ook in die volgorde verwoorden. Als het gaat 
om cameratoezicht en preventief fouilleren, we doen het allebei in onze stad. Wat mij 
betreft, en dat deel ik dan wel met u, echt als sluitstuk en zit er een opbouw in wanneer 
je toekomt en preventief fouilleren en wanneer je toekomt aan cameratoezicht. We 
beginnen daar zeker niet mee, dus dat is eigenlijk een slotstuk van een eerder traject, 
laat ik het maar even zo zeggen. Als het gaat om etnisch profileren, met name in het 
stuk van de eenheid staat het ook genoemd, van de eenheid Rotterdam onder het kopje 
politie voor iedereen. In onze stad gebeurt het echt niet. Preventief fouilleren in onze 
stad, daar speelt het met name bij, dat gebeurt echt random, dus laten we zeggen de 
nummer één en de nummer vijf en de nummer tien die voorbij komt wordt preventief 
gefouilleerd in het aangewezen gebied en dat gebeurt los van hoe iemand eruit ziet of 
hoe iemand zich gedraagt met dien verstande dat als iemand zich heel erg absurd 
gedraagt dat op zichzelf ook een reden kan zijn voor de politie om iemand te fouilleren, 
maar dat gaat zeker niet op etniciteit. Tot slot, politiepost, ik ben heel erg blij met de 
politiepost die we aankomende zaterdag gaan openen bij het Kromhout. Fijn dat dat 
gerealiseerd is. Dat is echt niet vanzelf gegaan. Dat gaat ook samen met de buurtkamer,
dus dat is een hele mooie mix voor dat stukje Dordrecht wat daar wordt gecombineerd. 
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Tegelijkertijd is het wel echt een beweging zowel landelijk als ook bij de eenheid dat ook 
politieposten eerder worden gesloten dan geopend. Dus dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen is eigenlijk nog best wel een beetje bijzonder en ik deel dat wel als het gaat om
de inzet van schaarse middelen bij politie, dan heb ik die liever dat we die in menskracht
inzetten dan in gebouwen. Ik heb liever blauw op straat meer dan nu dan dat we overal 
weer politieposten terugkrijgen, want dat past ook minder bij de aanpak die de politie in 
deze tijd hanteert. Ik snap dat het op sommige plekken heel prettig is dat er een 
politiepost in de buurt is, maar uiteindelijk vind ik het belangrijker als je keuzes moet 
maken dat we meer in menskracht in inzet investeren dan in stenen. Laat ik het maar 
even zo zeggen.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ik deel wat u nu net zegt, maar waar het om gaat, deze politiepost zit 
ook in de huiskamer bij het Kromhout en daar zou je dus in het algemeen ook wat meer 
aan kunnen denken. Ik weet in Rotterdam bijvoorbeeld in de Pupillenbuurt hebben ze 
ook in een buurtcentrum en daar komt ook veel politie, dus het gaat ook meer over de 
bereikbaarheid dan dat daar politie dan maar af en toe is.

De heer Kolff: Nee, maar dat deel ik.

Mevrouw Kruger: Maar in ieder geval dat ze opgeroepen kunnen worden.

De heer Kolff: Voorzitter, dat deel ik. Dat deel ik. En dat gebeurt ook. Dat zie je ook in 
bepaalde winkelcentra in onze stad waar de politie in de wijk, politie in de buurt is, op 
spreekuur bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Ik vind bijvoorbeeld een leegstaand 
winkelpand dat soort dingen vind ik heel nuttig, maar ik denk dat we zeg maar een 
beetje af aan het gaan zijn van het idee dat elke wijk zijn eigen politiepost heeft. Dat is 
echt niet helemaal meer zoals de politie georganiseerd is.

De voorzitter: Oké. Dank u wel.

De heer Tutupoly: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly, heel kort, want ik wil echt tot afsluiting …

De heer Tutupoly: Ik had nog twee vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Misschien 
heb ik het gemist. Dat was eigenlijk de evenementen, we hebben het er de vorige keer 
over gehad om misschien het veiligheidsplan van de evenementen te vereenvoudigen, 
dus daar heb ik naar de status gevraagd.

De voorzitter: En het tweede punt?

De heer Tutupoly: En het tweede punt was het transport van gevaarlijke stoffen. Er is 
twaalf miljoen in geïnvesteerd, maar het liefst willen wij niet door de stad heen, dus wat 
is de status daar eigenlijk van op dit moment?
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De voorzitter: Burgemeester.

De heer Kolff: Transport gevaarlijke stoffen heb ik genoemd, zeker als het gaat om het 
transport per spoor, externe veiligheid hoort wel genoemd worden in het integraal 
veiligheidsplan, maar is natuurlijk wel een dossier wat door middel van lobby en het hele
mobiliteitsdossier eigenlijk wordt geagendeerd vanuit onze stad. Dan ten aanzien van 
evenementen, dat heb ik inderdaad gemist, goed dat u dat nog even zegt. Eigenlijk is 
het zo dat de afgelopen jaren er steeds meer wordt toegewerkt naar meerjarig 
evenementenvergunning en ik kan eigenlijk niet wachten totdat we zover zijn waarbij 
evenementen die toch ieder jaar of om het jaar terugkeren, ik noem Dordt in Stoom, Big 
Rivers en andere grote evenementen in de stad, Sinterklaasintocht, die wil overigens nog
wel eens wijzigen van locatie zeg ik daar dan meteen bij, maar dat die een vergunning 
krijgen voor bijvoorbeeld vijf jaar of misschien zelfs wel tien jaar waarbij je voor negentig
procent vastligt maar die vergunning uit bestaat en die laatste tien procent die wijzigt 
dan ieder jaar en daar geef je dan specifiek een aparte kleinere simpelere vergunning 
voor af. Zover zijn we nog niet. Nogmaals, ik zou niks liever willen, maar wat we wel 
steeds meer doen is dat de gemeente en de omgevingsdienst de organisatoren van 
evenementen bijstaan in het tot stand brengen van veiligheidsplannen en dat de basis 
daarvan steeds ook de vergunning van het jaar ervoor is, dus dat is eigenlijk al een soort
opmaat naar een meerjarige vergunning. Wat mij betreft, nogmaals, gaan we daar echt 
naartoe dat de organisatoren van evenementen eigenlijk zich bezig kunnen houden met 
het evenement en steeds minder met alle rompslomp noem ik het maar even eromheen 
die overigens wel belangrijk is, want als er veel mensen op de been zijn en het gaat mis, 
dan zult u als gemeenteraad ook als eerste aan mij vragen: was u wel goed voorbereid? 
Hoe zit het met de vergunning? Waar was je? En dan heeft u overal aan gedacht? Dus 
dat zeg ik meteen ook even.

De voorzitter: Mijnheer Versluis als laatste spreker.

De heer Versluis: Niet zozeer over het IVP, maar eigenlijk meer over de consultatie, dus 
dat stuk is nog niet echt behandeld. Daar heb ik ook geen vragen over gehoord. We 
snappen dat dat geen raadsvoorstel is en ook niet een amendement er ook bij past. Wij 
zijn daar wel iets terug op pagina veertien waarbij een doel gesteld worden bij 35 
procent van de nieuwe geworven collega’s heeft diverse achtergrond. Wij zien dat een 
beetje schuren met artikel 1. Wij zijn niet voor quotums en wat voor vormen dan ook, 
maar gewoon voor de juiste persoon op de juiste plek. Nu kunnen we dat niet verder 
aanvullen op het voorstel, maar met een meerderheid zouden we wel de gemeente dit 
mee terug kunnen geven om ook op te laten nemen in het stuk met de meerderheid.

De heer Katif: Voorzitter?

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Katif: Volgens mij is het woord divers gewoon een gebruikelijk woord en de 
politie, althans, de organisatie gebruikt dat en ik zie daar echt helemaal geen scheur in 
met artikel 1 grondwet, want wij willen, iedereen is van harte welkom bij de politie en 
toevallig staat daar een getal, ja, ach, so be it. 

De voorzitter: Duidelijk punt. Wilt u daar nog op reageren, burgemeester?
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De heer Versluis: Steun om het eruit te halen? Het getal?

De heer Kolff: Kijk, u kunt het als gemeente, stel dat u als gemeenteraad u een motie 
indient en die krijgt steun in de gemeenteraad, dan is dat de inbreiding van Dordrecht bij
de totstandkoming van dit plan en, nogmaals, er zijn 24 andere gemeenten die ook over 
de plannen gaan, dus we kunnen hier niet in Dordrecht het plan rechtstreeks 
amenderen. U kunt wel zeggen: de gemeenteraad van Dordrecht stoort zich aan het feit 
dat daar een percentage wordt genoemd bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Ik wil er nog wel 
bij zeggen dat er tot nu toe ook een percentage gold. Het was iets lager. Er is nu 35 
procent opgenomen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er binnen de eenheid er 
natuurlijk hele verschillende gebieden zijn. Je hebt het zwaar verstedelijkte gebied in 
Rotterdam en je hebt bij wijze van spreken het plattelandsgebied van Hoeksche Waard 
of Molendam. Dat zijn natuurlijk hele andere gebieden waar ook hele andere mensen 
wonen en waar we eigenlijk met dit percentage een beetje naartoe willen is dat de 
politie-inzet in de wijk ook aansluit bij de bevolking van die wijk of van dat gebied, dus 
politie voor iedereen houdt in dat mensen zich ook kunnen herkennen in het blauw op 
straat wat ze voorbij zien komen en daar sta ik in principe als burgemeester van deze 
stad erg achter.

De voorzitter: Dank u wel voorzitter. We zijn ver over de tijd. Mijnheer De Heer steekt … 
Niet meer? Oké. Dan wil ik eigenlijk tot afronding. Resumerend, volgens mij hebben wij 
genoeg bagage mee gegeven, genoeg punten meegegeven richting de burgemeester. 
Het vervolg is nu dat de politie verder wordt geïnformeerd met onze punten natuurlijk en
de ambtelijke organisatie werkt verder dit uit en als het goed is, maar dan moet je mij 
maar even corrigeren, in december krijgen we het als het goed is een stuk daarover. Dat
klopt? Ja. Oké. Nou, eigenlijk wil ik de vergadering dan verder afsluiten met dank aan 
allen. Vergeet uw bordjes en flesjes niet.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG BRIEFING RAPPORT DAKLOZE JONGEREN 
(RKC) SESSIE 2, VAN GEMEENTE DORDRECHT D.D. 20 september 2022
Vergaderzaal 3

Voorzitter: mevr. Van Engelen 
Commissiegriffier: mevr. Van Poppel           
Verslag: NotuBiz

4. Presentatie onderzoek rekenkamercommissie ‘(z)onderdak, onderzoek naar 
beleid dak- en thuisloze jongeren’

De voorzitter: Welkom allemaal. Zoals jullie zien hebben we vanavond ook gasten 
digitaal. Soms laat de techniek je een beetje in de steek, maar we gaan het zo even 
anders doen, want de mensen op het scherm zijn wel gewoon in staat om een 
presentatie te geven en dan het vragen stellen en communiceren dat kunnen we dan 
hier gewoon verder doen. We beginnen even met het welkomstwoord. Welkom publieke 
tribune zie ik achter mij, zit ook iemand. Welkom aan de raads- en commissieleden. 
Welkom aan de Rekenkamercommissie en het is altijd fijn om voor de notulen en 
dergelijke eventjes een voorstelronde te doen, dus ik wilde eigenlijk beginnen bij de 
mensen op het scherm als dat duidelijk genoeg overkomt of jullie even willen voorstellen
en als dat geweest is dan gaan we vanaf mevrouw Schnabel zo de commissie rond voor 
de rest van de namen. 

De heer Fermin: Ons even voorstellen. Ja. Ik weet niet of het bij Mirjam lukt, of zij ook 
geluid heeft. Zij ziet helemaal niks geloof ik op het beeld. Ja, goed voorzitter. Ik ben een 
van de onderzoekers die het onderzoek hebben uitgevoerd, zelfstandig onderzoeker op 
het Sociaal Domein. We werken veel samen met onderzoekers van het 
Onderzoekerscollectief en alle onderzoekers die aan dit onderzoek hebben meegewerkt 
zijn allemaal van ook, ja dat is een netwerk van zelfstandige onderzoekers, zijn lid van 
het Onderzoekerscollectief, ook Mirjam Oude Vrielink. Misschien kan ze zich dadelijk wel 
zelf voorstellen. Ik weet of het lukt met geluid dadelijk. Ja. Oké. 

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De heer   Kolkiliç  : DENK Dordrecht, Masum Kolkiliç.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland. 

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht. 

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

De heer Portier: Ronald Portier, SP. 

Mevrouw Damen: Mara Damen, Rekenkamercommissie Dordrecht. 
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De heer Oostlander: Steven Oostlander, Rekenkamercommissie. 

De voorzitter: Yara van Engelen, voorzitter. 

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, commissiegriffier.

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.

Mevrouw Simon-Van Waardhuizen: Claudia Simon-van Waardhuizen, Beter Voor Dordt.

De heer Boone: Dave Boone, Beter Voor Dordt. 

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

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

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid. 

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

De heer Kwaak: Peter Kwaak, Dordtse VVD.

De voorzitter: Dank u wel. Dan even kort waarom we hier zijn. De Rekenkamercommissie
Dordrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beleid rondom dakloze jongeren en 
we gaan kijken naar de presentatie daarvan en volgens mij mag ik dan het woord geven 
aan Alfons.

De heer Fermin: Ja dat is goed. Mijn maren, nog een probleem. Mirjam zit er wel bij, maar
die hoort helemaal niks. Ja ze hoort ook niks, maar nee. Oké. Ja. 

Mevrouw Van Poppel: En de enige oplossing nu. 

De voorzitter: Ja nog even voor de duidelijkheid van de commissie. Dan is het dus handig
dat alle vragen even achteraf komen, omdat we slecht contact hebben via Zoom. 

De heer Fermin: Oké zal ik even proberen of het nog met de PowerPoint gaat of ik weet 
niet of dat lukt. Even kijken. Ja. Zo te zien de PowerPoint? Hallo. Mara? Ik hoor helemaal 
niks meer dan. Dat is een beetje gek om dat te presenteren, dan weet ik niet of ik 
gehoord word ook. Ik zit gewoon tegen niks te praten. Dat klinkt heel vreemd is dat als je
helemaal niks hoort, maar nee. Ja dus ik moet gewoon maar … gewoon starten, gewoon 
ervan uit gaan dat jullie het goed horen. Oké ik ben wel goed verstaanbaar. Oké ja. 
Goed. Oké. Goed. Ik zal het onderzoek presenteren, het rekenkameronderzoek over het 
Dordtse beleid rond … oké, even wachten op telefoon. Hallo? Ja nu hoor ik weer. Oké ga 
ik verder ja. Goed, een beetje ongebruikelijk of vreemde situatie, maar ik zal verder gaan
we de presentatie van het onderzoek. Ik zal even in presentatiemode. Even kijken. Nou. 
Het moet zo maar. De opbouw is zoals gebruikelijk bij een rekenkameronderzoek eerst 
met een hoofdvraag, afbakening en aanpak van het onderzoek en vervolgens 
bevindingen op hoofdlijnen, hoofdconclusies en aanbevelingen. Eerst de centrale vraag 
van het onderzoek. Die is in hoeverre organiseert de gemeente Dordrecht adequate 
maatregelen om dakloze jongeren te voorkomen, een adequate toegang voor dakloze 
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jongeren tot de opvang en een tijdige doorstroom naar tussenvoorzieningen en 
uitstroom naar vormen van zelfstandig wonen met eventuele begeleiding? Ja dat is een 
heel brede onderzoeksvraag. We hebben hem afgebakend voor de periode 2020-2021. 
Tussenstand van, die hebben we gekozen omdat het gaat om een soort tussenstand van 
de uitvoering en van de opvang naar wonen, fysiek van de gemeente Dordrecht 2020-
2025 en tegelijk omvat het dan het slot van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze 
Jongeren, waar Dordrecht aan mee deelnam, die eindigt eind 2021. De 
onderzoekspopulatie bestaat uit dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar en 
daarnaast hebben we ook preventief beleid meegenomen en om ook te kijken voor de 
overgang van jongeren van 16 tot 18 jaar die in de jeugdzorginstellingen zitten naar de 
Wmo. Over de aanpak van het onderzoek. Dat bestond uit documentstudie, analyse van 
aangeleverde data, onder andere over aantallen jongeren en hun kenmerken, 
doorstroom. We hebben zeventien interviews gehouden met betrokkenen rondom het 
beleid en vijf interviews met jongeren in de omvang om ook hun ervaringen mee te 
kunnen nemen in de opvang. Nou even kort het onderzoeksteam. Dat is naast mij en 
Mirjam, die hier ook aanwezig is, waren er nog twee andere onderzoekers, Sylvana 
Robbers en Jurriaan Omlo, die hebben vooral met de jongeren gesproken en Maarten 
Davelaar als adviseur. Bevindingen op hoofdlijnen van het onderzoek. Dordrecht deed 
mee aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de pilot 100% 
Terugdringing en daar waren drie sporen in. Het was vanuit inzicht en overzicht door 
onderzoek en monitoring beleid ontwikkelen, dus onderzoek en monitoring was erg 
belangrijk. Verbetering en vereenvoudiging van processen voor jongeren door betere 
samenwerking en uitbreiding van tussenwoon(zorg)plekken. Dat zijn zowel 
tussenvoorzieningen als zelfstandige woningen voor jongeren om in uit te stromen. 
Tussentijdse resultaten na 2021 en eind van het jaar hadden we een dashboard van de 
gemeente over hoe dak- en thuislozen in ontwikkeling is en ook een monitor dak- en 
thuislozen bij de Toegangspoort Nieuwe Start. Ook de samenwerking van betrokken 
partijen binnen Toegangspoort is verbeterd en een laagdrempeligere intake en toegang 
is daar gerealiseerd. En daarnaast wat betreft uitbreiding woon(zorg)plekken zijn er 
regionale afspraken gemaakt voor uitbreidingen ervan in het kader van de Agenda 
Huisvesting Kwetsbare Groepen en deels zijn ze ook gerealiseerd en daarnaast hebben 
we ook gekeken naar het beleid van de overgang Jeugdwet naar Wmo voor, dat was 
eigenlijk alleen een implementatiefase, dus we konden nog geen resultaten vaststellen. 
Dat heeft te maken met het preventieve beleid. Dan de algemene conclusies op basis 
van deze bevindingen waren dat, ja doeltreffendheid van beleid was moeilijk vast te 
stellen. Er zijn geen doelstelling … zijn niet SMART geformuleerd en bovendien ja er zijn 
gebrek aan gegevens om het vast te kunnen stellen ook of die doelen als ze al goed 
geformuleerd zouden zijn of die ook bereikt zijn. Een tweede, één van de pijlers van de 
pilot was vanuit inzicht en overzicht beleid ontwikkelen door onderzoek. Er is dus een 
dashboard ontwikkeld, is in ontwikkeling nog steeds door de gemeente en dat geeft in 
ieder geval beter inzicht in de omvang van de doelgroep, maar nog niet in de 
samenstelling van die groep en er is ook geen zicht op jongeren die zich niet melden, het
zijn veel bankslapers zijn dat, die bij vrienden of kennissen thuis op de bank slapen. Wat 
betreft de toegang, ja dat zijn toegangscriteria, die zijn in lijn met de landelijke 
bepalingen voor Wmo naar de landelijke Convenant, maar de gemeente heeft er 
eigenlijk geen zicht op hoe die worden toegepast door de Toegangspoort. De 
Toegangspoort Nieuwe Start, die is ontwikkeld, sinds 2021, begin 2021. Die voorziet in 
de opzet in een adequate toegang voor jongeren, dak- en thuisloze jongeren. Toegang 
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tot de opvang, de samenwerking van betrokken partijen binnen de Toegangspoort heeft 
zich ontwikkeld, maar het zijn nog wel knelpunten, geen formeel vastgesteld 
werkafspraken voor de samenwerking en de regie en monitoring is vooral schiet tekort. 
Hierdoor worden knelpunten in trajecten niet altijd tijdig aangepakt. Wat betreft de 
opvang. Ja daar zit een belangrijke tekortkoming, is dat er geen aparte 
jongeren(crisis)opvang is. Ze moeten nu in een hotel verblijven of in een opvang van 
Leger des Heils, zitten ze tussen volwassenen. Dat is niet wenselijk voor zo’n kwetsbare 
groep jongeren. Dat vinden eigenlijk alle partijen vinden dat, ook het Leger des Heils. 
Wat betreft door- en uitstroom. Ja die stokt regelmatig, al is er niet echt goed zicht op 
doordat er geen informatie over wordt bijgehouden voldoende. Belemmeringen liggen 
volgens betrokkenen bij gebrekkige regie op trajecten, gebrekkig overzicht ook van wat 
er gebeurt en onvoldoende tussenplekken om voor jongeren die nog niet zelfstandig 
kunnen wonen en ook onvoldoende zelfstandige woningen om naar uit te stromen. Er is 
wel een capaciteitonderzoek Huisvesting Kwetsbare Groepen uitgevoerd op regionaal 
niveau om vast te stellen wat de behoefte is aan door- en uitstroomvoorzieningen, maar 
dat is eigenlijk verouderd, behoorlijk verouderd ondertussen en nogal onvolledig, omdat 
de jeugdzorg niet cijfermatig mee is genomen. Ja tenslotte wat betreft het preventieve 
beleid kunnen we alleen maar vaststellen dat dat ontwikkeld is, maar we hebben nog 
niet kunnen vaststellen wat de effecten daarvan waren, omdat het nog in de 
implementatiefase bevindt. Tenslotte met aanbevelingen die wij, waar de Rekenkamer 
dan mee komt. Aanduidend het zijn zeven aanbevelingen. Realiseer een kleinschalige 
crisisopvang voor dakloze jongeren is het belangrijkst, een van de belangrijkste, want 
voor situaties waarin ze geen opvang kunnen regelen in hun een eigen netwerk. In veel 
andere gemeentes zoals in gemeente Zwolle, Arnhem, Leiden, hebben ze wel een aparte
jongerenopvang en het wordt eigenlijk door iedereen ook belangrijk gevonden die ervoor
gesproken hebben in Dordrecht. Zorg voor meer centrale regie en monitoring, is weer 
een andere, tweede aanbeveling door de Toegangspoort, want er is nu te weinig centrale
regie op de trajecten, zodat knelpunten niet tijdig kunnen worden aangepakt. Een derde 
aanbeveling is dat de gemeente, die is bezig met een dashboard dak- en thuislozen, 
maar dat is, dat ligt nu op dit moment stil vanwege problemen, mogelijke problemen dan
met de eisen van AVG, van delen van persoonsgegevens. Het is wel erg belangrijk om 
dat toch door te zetten, om een manier te vinden, want dat is van groot belang voor de 
… om trajecten te kunnen volgen en knelpunten aan te kunnen pakken. Het vierde is om
oog te houden voor het bevorderen van eigen regie voor dak- en thuislozen. Daar is 
zeker aandacht voor, maar soms vanuit met het oog op de urgentie of doelmatigheid 
wordt dan, is daar soms minder aandacht voor, dat van bovenaf te veel gestuurd wordt. 
Het kwam ook naar voren in de gesprekken met de vijf jongeren. Die vonden dat ze te 
weinig eigen regie hadden in de opvang en dat ze niet wisten eigenlijk wat er verder zou 
gebeuren. In aansluiting hierop bevelen we ook aan om dak- en thuislozen een stem te 
geven in de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Als bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundigen. Dat gebeurt ook in veel andere gemeenten. Vijfde aanbeveling is 
oog houden voor … houdt rekening met diversiteit van de doelgroep wat betreft 
problematiek en de potentie op termijn zelfstandig te kunnen wonen. Nou daar ga ik 
verder niet op in, dat is wel duidelijk. Zes, versterk de preventieve aanpak. Die is nog in 
ontwikkeling of die is nog in de implementatiefase en die richt zich vooral op jongeren 
die uitstromen uit de jeugdzorg en het leek ons ook belangrijk om wat breder te kijken, 
bijvoorbeeld naar jongeren die uit, ex-gedetineerde jongeren. En tenslotte de zevende 
aanbeveling. Dat is meer woon(zorg)vormen zijn echt wel nodig. Er zijn lange 
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wachtlijsten voor allerlei tussenvoorzieningen en zelfstandige woonvormen. Er is vooral 
behoefte aan een nieuw capaciteitsonderzoek ook om nieuwe regionale afspraken te 
maken. Nou deze aanbevelingen worden door het college in een bestuurlijke reactie 
allemaal onderschreven. Bijna alle aanbevelingen. Er is ondertussen ook een 
tussenevaluatie door de gemeente zelf ook uitgevoerd van het uitvoeringsprogramma, 
van visies voor opvang en woning. Veel van die bevindingen komen ook overeen met dit 
onderzoek, dus dat bevestigt elkaar alleen maar. Bedankt voor het luisteren. Dit was de 
presentatie. 

De voorzitter: Ja dank u wel voor de duidelijke presentatie. De verdere vragen doen we 
via mijnheer Oostlander, ik kijk even of dat klopt? 

De heer Oostlander: Ik ga het proberen. 

De voorzitter: Ja, want dat is iets makkelijker met alle digitale dingen, dus ik ga de 
telefoon weer neerleggen. Moet ook even wennen hieraan. Ja. En dan kunnen we weer 
over naar live, fysiek. Dan kijk ik eventjes. Zal ik u eerst het woord geven of gelijk door 
naar de vragen? 

De heer Oostlander: Ja ik heb niet heel duidelijk famous first words. Je ziet eigenlijk dat 
het college de aanbevelingen altijd of altijd, ruim heeft overgenomen en wij laten het 
altijd na om daar dan nog een keer overheen te reageren, want het oordeel is echt aan 
de raad. Je ziet dat op twee onderdelen het college, dat zien wij net anders. Dat gaat 
over de positie van jongeren met een GGD-indicatie, dus waar iets mee aan de hand is 
en met mensen met jongeren met problematiek vanuit, hoe heet het, strafrecht, die een 
gevangenisverleden hebben en dat is een hele specifieke doelgroep. Op hoofdlijnen 
worden die aanbevelingen overgenomen, de belangrijkste is eigenlijk, Alfons noemde het
al, die zelfstandige locatie, huisvestingslocatie voor die groep. 

De voorzitter: Dat waren toch mooie first words. Even kijken, de commissie rondkijken of 
er vragen zijn, even handjes. Ik maak eventjes een lijstje. Ik zie mijnheer Van 
Ballegooijen. Willen jullie even de handjes omhoog houden alsjeblieft? De handen 
omhoog houden. Dam Timmers. Ja. 

De heer Fermin: Hallo. 

Mevrouw   Oude Vrielink  : Ik kan jou horen Alfons en …

De heer Fermin: Ik hoor eigenlijk helemaal niks tot nu toe. 

De voorzitter: Yes. 

Mevrouw   Oude Vrielink  : Hoor jij weer wat Alfons? 

De voorzitter: Volgens mij …

De heer Fermin: Ik hoor jou, maar ik hoor de rest niet. 

De voorzitter: Heb ik iedereen. Dan beginnen we bij mijnheer Van Ballegooijen. 
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Mevrouw   Oude Vrielink  : ‘…’ maar ik heb ondertussen wel iedereen in beeld. 

De heer Fermin: Ja. 

De heer Van Ballegooijen: Dank u wel voorzitter. Ik had een vraag …

De heer Fermin: Ik hoor niks. 

De heer Van Ballegooijen: De eerste conclusie, die algemene conclusie …

Mevrouw Oude Vrielink: Ze willen nu een vrij onaantrekkelijke oplossing verzinnen dat 
we de vragen schriftelijk krijgen. 

De heer Van Ballegooijen: Ik wacht heel even. 

De voorzitter: Opgelost. We gaan nu verder met de vraag van mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Bedankt voor de technische ondersteuning. Yes. De eerste 
algemene conclusie van het rapport gaat over SMART-doelstellingen en eigenlijk wordt 
daar gezegd dat er eigenlijk een tekort aan data is en dat er geen doelstellingen zijn 
gemaakt en zeker niet meetbaar. In een aantal andere conclusies hoor ik dat 
terugkomen. Ik mis een beetje, maar misschien lees ik er omheen, de aanbevelingen 
waarop dan doelstellingen zouden moeten worden gezet aldus de onderzoekers en welke
metingen aanbevolen worden om wel te gaan doen om eigenlijk die doeltreffendheid te 
gaan meten, want dat is wat mij betreft wel een grote zorg, dus als dat er wel in staat of 
als daar aanbevelingen voor zijn dan hoor ik het graag. 

De heer Oostlander: Rondje of gaan we hem meteen beantwoorden?

De voorzitter: Ik ga het aan u vragen. Het is misschien handig om even per vraag 
antwoord te geven, wat misschien zullen er ook vragen zijn die dubbel gesteld worden, 
dus bij dezen mijnheer Oostlander. 

De heer Oostlander: Ja dit is een terechte vraag, hoe moet het dan wel, dat zegt u 
eigenlijk en dat klinkt een beetje flauw, maar dat proberen wij als Rekenkamer eigenlijk 
altijd bij weg te blijven, want wij onderzoeken, analyseren alleen maar wat er beter kan, 
maar we proberen niet te vertellen hoe het wel zou moeten, want de 
beleidsverantwoordelijkheid die ligt echt bij het college en de beoordeling daarvan die 
ligt bij de raad, dus we proberen dat niet te doen. We hebben er wel opvatting over, 
maar die zijn eigenlijk niet belangrijk. 

De heer Van Ballegooijen: Nou ja laat ik de vraag iets anders stellen. Ik vraag inderdaad 
niet … het was niet mijn bedoeling om te zeggen van wat zou de doelstelling moeten 
zijn. De vraag is eigenlijk meer waarop zouden doelstellingen moeten plaatsvinden, dus 
wat zijn de onderwerpen waarop, om het wat algemener te trekken, om niet u te vragen 
om het beleid te maken, dus wat zijn de dingen waarvan u zegt nou dat misten we 
eigenlijk qua data om de doeltreffendheid te kunnen meten en eigenlijk vloeit daar dan 
uit voort waar ook vervolgens de doelstellingen of plaats zouden moeten vinden? 
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De heer Oostlander: Ja daar zijn wel wat ideeën over en dan moet je eigenlijk denken aan
bijvoorbeeld aan hoe heet het, uitstroomcijfers, resultaatcijfers, wanneer ben je 
tevreden, wanneer is een dakloze jongere niet meer een dakloze jongere? Dat soort 
beelden die zijn er eigenlijk helemaal niet meer, want je ziet eigenlijk dat er heel veel, 
hoe noem je dat, onder de radar blijft, omdat jongeren op banken slapen bij vrienden of 
bekenden en die komen helemaal niet in beeld, dus je krijgt heel moeilijk in beeld van 
wanneer ben je nou succesvol. 

De voorzitter: Ja dank u wel. Daar gaan we door naar mijnheer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Ja dank voorzitter. Ook even terug over die doelstellingen, 
wat ik me daar ook in afvraag, is er in die doelstellingen dan ook niets dat er onderscheid
wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld gewoon de huisvestingsproblematiek of dat dat 
gecombineerd nog is met zorg, want het gaat wel om hele verschillende jongeren ook en
dat vind ik zo ook niet terug. Is daar beleid over of missen we dat eigenlijk? 

De heer Oostlander: Niet iedere jongere zonder een huis is een dakloze jongere in de zin 
van er zijn heel veel jongens en meisjes die wonen gewoon thuis en die zijn op zoek naar
een woning en die kunnen geen woning vinden, dat is vanavond nog hier in de raad, in 
de commissie aan de orde geweest. Dat is echt andere problematiek. Hier heb je vaak te
maken met ja hoe noem je dat in het jargon, multiproblematiek, er speelt van alles. Er 
zijn conflicten, er zijn financiële problemen, er zijn afgebroken opleidingen, soms ook 
medisch, psychisch, psychisch-sociale problemen en die maken allemaal dat die 
jongeren niet meer thuis kunnen wonen, maar ook nergens anders terecht kunnen, dus 
het is echt een andere doelgroep. Je kan niet gewoon van zeggen van hé als we nou de 
ambitie hebben om vijftienhonderd woningen voor jongeren te bouwen, we maken er 
zestienhonderd van, zijn die daklozen onder de pannen, dat is vaak niet zo, want er zit 
echt nog wel wat extra aandacht is daarvoor nodig. 

De voorzitter: Dank u wel voor het heldere antwoord. Dan gaan we naar mijnheer 
Roggekamp. 

De heer Roggekamp: Ja dank u wel voorzitter. Toen ik het rapport zag, dan trekt als 
eerste me altijd de aanbevelingen, want daar moet je wat mee en toen was ik eigenlijk 
heel blij dat ik weinig echt heel schokkende dingen zag. Dan denk ik van nou, mogelijk 
doen we het niet zo slecht, alleen toen ik de aanbevelingen goed las, had ik zoiets van 
eigenlijk lijken dit wel vrij standaard aanbevelingen en had ik met een relatief klein 
onderzoek misschien hier ook wel tot kunnen komen of is het zo dat wij gewoon een heel
gemiddelde stad zijn voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren, dus dat we gewoon
in de middenmoot meegaan met alles, misschien niet heel goed zoals een paar grote 
steden, maar dus ook zeker niet heel slecht, want kritische aanbevelingen zie ik ook niet.

De heer Oostlander: Ja het is waar ik zelf ook altijd naar kijk van is het nou een bende en 
moet je echt gaan ingrijpen of is het niet goed genoeg en kan het beter en wat je, ik ben 
nu ruim drie jaar voorzitter van de Rekenkamercommissie en dat laatste zie heel veel. 
Heel veel dingen zijn in Dordrecht best wel goed geregeld. Je hebt een actief college, een
actieve raad die goed zijn taken vervult, maar soms kan het nog net een tandje 
scherper, net een tandje preciezer. Als je kijkt naar het vraagstuk van dakloze jongeren, 
het gaat om ongeveer vijftig jongeren per jaar, dat zijn er eigenlijk best veel, maar is dat 
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heel af, ik bedoel als je ze allemaal op je verjaardag hebt dan zit de woonkamer vol, dus 
het zijn er gewoon veel en er is ook voor iedereen individueel serieuze problematiek, 
maar als je het wegzet tegen landelijke cijfers, doet Dordrecht het helemaal niet zo gek 
en maar de kern van onze aanbeveling is ook het gaat best goed, maar het kan nog 
beter. Dat is denk ik wat we willen zeggen. 

De voorzitter: Ik zie mevrouw Schnabel popelen, dus die ga ik even buiten het rijtje om 
de kans geven om haar vraag nu te stellen, want het sluit hier vast bij aan.

Mevrouw Schnabel: Ja ik vroeg me af, er zijn dus inderdaad vijftig jongeren, maar er 
vallen ook heel veel buiten of er zijn ook heel veel jongeren niet gevonden. Als in dat die 
dus eigenlijk niet meegerekend zijn, terwijl die ook dak- en thuisloos zijn. Dus ja, is de 
problematiek dan niet veel groter? Dat is eigenlijk de vraag. 

De heer Oostlander: Ja dan nu is het echt jammer dat onze onderzoekers niet meer in 
beeld zijn, want die zouden dat veel preciezer kunnen, want je weet nooit wat je niet 
weet. Dat is, want je kent die cijfers niet en wat … definieer een dakloze jongere. Is 
iemand die een week lang geen onderdak heeft en even op een camping gaat staan met 
zijn tentje, is dat een dakloze? Nou misschien niet, maar moet je dan een maand dakloos
zijn of zestien weken, wat is eigenlijk de definitie. Dus dat is heel moeilijk te bepalen om 
precies op dat getal te komen, dat is denk ik ook een van onze aanbevelingen, probeer 
preciezer in kaart te brengen over wie het nu precies gaat, want dan zou het wel eens 
kunnen zijn dat het meevalt, zijn het er maar 25 of misschien valt het tegen en zijn het 
er tegen de 75, maar omdat je het eigenlijk niet precies weet, moet je rekenen met de 
cijfers die opgehaald worden vanuit gesprekken met jongeren, die jongerenwerkers 
inbrengen en die her en der geregistreerd worden bij het Leger des Heils en op andere 
locaties. Zo komen de cijfers nu tot stand, maar dan heb je absoluut mensen die onder 
de radar blijven, dus dat klopt.

De voorzitter: Ja dank u wel. Genoeg beantwoord zo? 

Mevrouw Schnabel: Zo excuus. Dank u wel. Nee ik vroeg me nog aanvullend daarop af, is
er dan ook gekeken inderdaad naar vindplaatsen zoals bijvoorbeeld jongerenwerkers of 
bij wijze van spreken op straat waar jongeren zeg maar samenkomen?

De heer Oostlander: Ja wij hadden niet de ambitie om het cijfer precies te krijgen. We 
hadden de ambitie om te kijken van doet de gemeente voldoende, maar je wil 
weldegelijk een goed beeld krijgen van die doelgroep, dus er zijn ook echt gesprekken 
gevoerd met een aantal dakloze jongeren. Daar komt ook uit naar voren dat die 
aanbevelingen van betrek die jongeren nou bij de totstandkoming van het beleid, want 
het gaat ook over hen, maar door vijf interviews krijg je niet een beter beeld van klopt 
het aantal of niet, want het is natuurlijk niet zo dat ze gezamenlijk namens elkaar 
kunnen spreken, dus we weten het oprecht niet.

De voorzitter: Dan is de volgende mijnheer Boersma. 

De heer Boersma: Ja voorzitter dank u wel. Ik heb twee vragen. De ene is eigenlijk een 
vervolg op de eerste vraag van de heer Van Ballegooijen over die SMART-doelstellingen, 
want dat is eigenlijk een conclusie die je in wel meerdere rapporten en onderzoeken van 
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de Rekenkamercommissie teruggekomen is en we hebben eigenlijk, ik herinner me wel 
eerder een gesprek met volgens mij ik weet niet of het deze voorzitter was of de vorige 
van kunnen jullie ons daar niet een beetje in helpen en het antwoord was redelijk continu
zeg maar in, dat was hetzelfde als de vorige keer, dat doen we eigenlijk liever niet. Waar 
ik wel eens behoefte aan zou hebben bij zo’n onderzoek om dan eens te kijken van wat 
zijn nou ervaringen in andere gemeenten, want misschien zijn er andere gemeenten die 
wel doelstellingen iets SMART’er geformuleerd hebben. Ik snap dat u als 
Rekenkamercommissie zegt van ja weet je dat is iets daar ga je als raad en college 
vooral over, daar gaan wij niet te diep in duiken, maar misschien zou het eens goed zijn 
om eens te kijken van wat zijn nou ervaringen in andere gemeenten of je dat iets 
SMART’er kan maken, want dat is zo’n soort, nou ja discussie die steeds terugkomt. Een 
aantal jaren geleden moest alles SMART. Toen zeiden van ja dat SMART dat werkt 
helemaal niet, want toon nou eens aan dat wat wij doen uiteindelijk tot die doelstelling 
leidt, dus toen gingen we allemaal proces weer afspraken maken wat wel allemaal 
gingen doen. Vervolgens blijkt dat ook niet te werken en nu zijn we weer een beetje bij 
de SMART-doelstellingen. Het is een heel verhaal, maar eigenlijk is de vraag van zouden 
we daar niet eens kunnen kijken of daar wat andere ervaringen mee zijn? En tweede 
vraag is nog even over die of je nou die jongeren in beeld hebt, want een van de 
aanbevelingen is van zorg dat je je dashboard op orde hebt. Vind ik op zich een hele 
goede aanbeveling, van zorg dat je weet om hoeveel jongeren het gaat en waar ze 
zitten, wat ze nodig hebben en of dat ook gebeurt, maar dan blijft natuurlijk de vraag, 
wat mevrouw Schnabel terecht ook wel een opmerking over maakt van ja heb je dan 
iedereen in beeld en dan is even de vraag en dat is misschien, ja dat is misschien meer 
een vraag voor de onderzoeker geweest, maar gaat het ons lukken uiteindelijk om ook 
die groep in beeld te krijgen waarvan je weet dat ze liever niet in beeld zijn? Er is ook 
een groep daklozen die liever uit beeld blijft. Dat zijn niet alleen de bankzitters, maar het
zijn ook jongeren die met dingen bezig zijn die liever helemaal geen contact willen of het
zijn jongeren die volstrekt het vertrouwen in welke instantie of overheid verloren 
hebben, dus kunnen we daar nog iets mee richting ons dashboard? 

De heer Oostlander: Je ziet in het onderzoek dat er zorgmijdend gedrag is. Dat heb je 
altijd in de zorg, maar ook bij deze groep jongeren. Die zijn er zo klaar mee, die willen 
niks met je te maken hebben. Dat zie je gebeuren. Die ga je natuurlijk … die heb je ook 
in de toekomst, die zijn zo verbitterd, die willen niks meer met je te maken hebben, dus 
die ga je nooit in de metingen vinden, dus die volledigheid waar we naar zoeken, dat zal 
een illusie blijken. Wat je nu ziet is dat er eigenlijk in zijn totaliteit geen beeld is en wat 
wij, waar wij toe oproepen is, probeer het in ieder geval beter te maken en daar hoort 
dan de acceptatie bij dat het nooit helemaal zal kloppen. In het verlengde daarvan stelt 
u voor van probeer nou eens voorbeelden uit de werken van SMART en dat is een terecht
punt, want het is makkelijker gezegd dan gedaan en dat is een punt wat ik meeneem. 
Daar kunnen we nu niks meer aan doen voor deze, maar dan moet u in die volgende 
onderzoeken wel degelijk vragen. Wij doen vaak benchmarks, maar dan kijken we naar 
van hoe doen andere gemeenten het, dan kijk je naar wat zijn hun resultaten, maar je 
kan wel degelijk ook daar de vraag erbij stellen en hoe meten ze dat dan en dat is een 
goeie, dus die ga ik zeker mee aan de slag. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. In een beeldvormende vergadering hebben we natuurlijk geen
spreektijd, maar ik wil u toch vragen om zoveel mogelijk te beperken tot de vraagstelling
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en niet te veel inhoud eromheen, want dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen lezen 
in het onderzoek. De volgende op mijn lijstje is mijnheer Portier. 

De heer Portier: Ja ik had een aantal vragen. Even inhakend op de heer Boersma die zegt
dat jongeren soms het vertrouwen in de overheid verloren hebben. Ja dat vind ik 
eigenlijk volkomen terecht als dat af en toe gebeurt, maar vroeger hadden we een 
voorziening als bijvoorbeeld een Jongeren Advies Centrum, waar jongeren vaak anoniem 
terecht konden, maar wel werden geholpen om te voorkomen dat ze dakloos zouden 
worden, dus linksom of rechtsom werden ze aan huisvesting geholpen. Dus één ding is 
van zou dat niet een oplossing zijn, in plaats van de uitstroom te vergroten, zorgen dat 
de instroom stopt? En tweede vraag die ik had is over die, dat zogeheten dashboard en 
het inzicht. Daar krijg ik altijd een beetje de kriebels bij het woord dashboard, maar je wil
natuurlijk weten van om hoeveel jongeren gaat het. Daarmee zou het kunnen helpen als 
ze anoniem geholpen kunnen worden, maar er wordt gezegd van ja het kan niet 
vanwege de AVG. Anoniem helpen zou daarbij helpen, maar als ik ga kijken naar wat de 
AVG zelf zegt, dat is als je iets in het openbaar belang uitvoert of openbaar gezag of voor
een wettelijke verplichting, nou volgens mij is de gemeente verplicht iets te doen voor 
de opvang voor jongeren, dan is dat gewoon een grondslag voor het verzamelen van 
persoonsgegevens, dus ik snap dat hele verhaal niet van wij kunnen geen dashboard 
ontwikkelen, want vanwege de AVG, dus hoe zit dat? Dus een aantal vragen. 

De heer Oostlander: Ja ik vind dat als persoon een hele interessante vraag, maar als 
voorzitter van de Rekenkamercommissie kan ik moeilijk zeggen van ja je moet weer een 
Jongeren Advies Centrum gaan openen of Jongeren Informatiepunten of iets dergelijks …

De heer Portier: Dus ik zeg zou dat kunnen helpen. 

De heer Oostlander: Nou de gedachte die daarachter zit die is natuurlijk goed. Ik zeg van
probeer de focus te leggen op de uitstroom, maar u draait het eigenlijk om en zegt 
probeer ook te zorgen dat er minder instroom komt. Dat is natuurlijk in de basis 
natuurlijk gewoon een heel goed idee. Wat je daarvoor wilt en kunt uitgeven als 
gemeente, daar kan ik echt niks of daar moet ik hier niks over zeggen denk ik. Zo’n 
dashboard. Ja en de AVG, dat is een terecht punt. De AVG is echt complexe wetgeving. 
Wij hebben er zelf met de Rekenkamer, we hadden er net even een bespreking over, ook
mee te maken van wanneer moet je die nou toepassen en wanneer niet en dan ben je 
een halve jurist ben je daarvoor nodig. Het is ook wel mijn indruk dat dat wel eens wordt 
aangeroepen om jezelf een hoop werk te besparen. Of dat nou waar is of niet, dat is mijn
persoonlijke waarneming, dat laat ik bij jullie, maar dat zou je eigenlijk aan het college 
moeten vragen van joh hoe werkt dat nou in Dordrecht dat met die AVG. 

De voorzitter: Ja, staat genoteerd. Dan is de volgende op mijn lijstje mijnheer Van der 
Meer. 

De heer Van der Meer: Ja dank u wel voorzitter. De heer Roggekamp begon met de 
aanbevelingen te lezen. Ik ben begonnen met de conclusies te lezen en daar komt dat 
beeld wel in naar voren wat een aantal andere sprekers ook al naar voren hebben 
gebracht van eigenlijk weten we niet goed wat de problematiek is, hoe groot die is en 
wat de aard daarvan is. Een deel is onzichtbaar. Toch wordt er geconcludeerd dat de 
opzet van loket Nieuwe Start, dat die opzet adequaat is en ik vraag mij af waar die 
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conclusie op gebaseerd is als je niet het totale probleem in beeld hebt. Mijn buurman 
heeft net over preventieve maatregelen iets gezegd, maar je kunt je ook voorstellen dat 
een andere manier van het neerleggen van mogelijkheden de toegang tot hulpverlening 
en ondersteuning beter zou werken, dus waar is de conclusie dat het adequaat is op 
gebaseerd? Dat is één vraag en de andere vraag gaat over de aanbeveling om, die sluit 
er eigenlijk op aan, de aanbeveling dat er meer centrale regie moet zijn en mijn vraag is 
eigenlijk van wie moet die centrale regie dan doen? Waar zit de deskundigheid? Hoe 
toegankelijk is die en waarom moet het centraal? Als die doelgroep zo divers is, waarom 
is dan eigenlijk decentrale oplossing niet een betere optie? Is daar iets over te zeggen? 
Dank je wel.

De heer Oostlander: Ja. Het zijn twee vragen. Precies die vraag van hoe kun je nou 
zeggen dat het goed genoeg is als je niet alles weet, die hebben wij ook zo besproken 
met die onderzoekers en wat wij altijd doen als Rekenkamercommissie is wij hebben niet
die wijsheid in pacht, wij zoeken experts op het vakgebied en we hebben dus nu ook 
samengewerkt met een groep onderzoekers die veel kennis heeft van het veld van dak- 
en thuislozen en dat op allerlei plekken aan onderzoek heeft gedaan en die zeggen op 
basis van hun expert knowledge, van hun eigen kennis van nee dat doet Dordrecht best 
aardig, dat is best goed, kan nog beter, maar we zien het ook wel slechter in andere 
gemeentes, dus op basis daarvan komt zo’n conclusie tot stand, vanuit hun kennis en 
inzicht van het werkveld en dan vervolgens bepleiten wij voor centrale regie en dan zegt 
u ja waarom zou je niet decentrale regie doen. Dat is eigenlijk een, kan ik eigenlijk 
terugleggen door te zeggen dat is nu het geval, want nu doet iedereen, nou niet 
iedereen doet maar wat, iedereen zet zich in naar professionaliteit en deskundigheid, 
maar de onderlinge afstemming is niet goed en daarvan zeggen we ja dat moet je dus 
beter doen. Is dan één centrale regisseur die aan alle knoppen draait zonder meer de 
beste oplossing of kan je ook met een ingewikkeld coördinatiemechanisme een heel end 
komen, ja dat zou je eigenlijk bij het college moeten laten. Wij zeggen alleen je moet wel
zorgen dat er op een bepaalde manier regie op komt en of dat nou één mens is of één 
instelling of een samenwerkingssysteem, ja dat moeten de experts dan maar bepalen, 
maar er moet gewoon beter samengewerkt worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer De Boer als uw vraag nog niet 
beantwoord is.

De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. Ik had twintig vragen, maar ik kan ze beperken 
tot twee …

De voorzitter: Wilt u misschien een paar minder doen. 

De heer De Boer: Nee twee.

De voorzitter: Twee is prima, dank u wel.

De heer De Boer: Nee ik moet zeggen dat als ik de aanbevelingen lees dan heb ik daar 
ontzettend veel vragen over, alleen ik vraag mij even af of dat de juiste vragen zijn voor 
een voorzitter van de Rekenkamercommissie. Dat is wel meer politiek denk ik. Maar 
twee dingen hou ik over en dat is toch even over die regie, want er wordt ook gesproken 
over we moeten die eigen regie van dak- en thuislozen meer bevorderen. Dat is 
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natuurlijk een hartstikke mooi streven, maar hoe lang mag het project dan langer duren, 
want er wordt natuurlijk over een termijn gesproken, maar ja het is wel een inhoudelijke 
vraag, dus misschien moet hij ergens anders gesteld worden, maar daar staat eigenlijk 
niks over in verder hoe lang het dan mag duren, want uiteindelijk kost het toch ook een 
hoop geld extra. En dat tweede is inderdaad ja, is er door een in- en uitstroom van dak- 
en thuislozen een realistisch haalbaar streven, gezien de huidige woningmarkt en de 
verstopping bij woonvormen, dus daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat de 
doorstroming echt wel een probleem is naast het tekort aan personeel, maar ik weet niet
of u daar een antwoord op kan geven op dat ik die ergens anders moet stellen.

De heer Oostlander: Die eerste vraag, dat wanneer moet je eigenlijk stoppen met het 
regietraject. Dat is denk ik, dat zouden we eigenlijk even bij die onderzoekers terug 
moeten leggen, wat ik jullie technisch advies hierover. Dat zeg ik toe dat we dat nagaan.
Het tweede is, ja dat is een terechte waarneming. Er is natuurlijk enorme druk op de 
woningmarkt, ook in Dordrecht. Dat laten ook onderzoeken, wat wij vorig jaar hebben 
gedaan met de Rekenkamercommissie, zien. Juist in de betaalbare segmenten. Er is veel
mooie nieuwbouw gedaan voor zeg maar midden en hoge inkomens. Daar zie je eigenlijk
heel weinig knelpunten, maar juist aan die onderkant is er wel een probleem. Dat is denk
ik ook een deel van de onderbouwing waarom wij zeggen van kom nou met een 
bijzondere locatie juist voor jongeren. Die wil je niet bij het Leger des Heils hebben zitten
met de verslaafden en drank- en drugsproblematiek, maar ook wel om gewoon te zorgen
van dan ontstaat er ruimte. Is het wondermiddel om alles op te lossen? Nee. Wat je hebt 
het over vijftig jongeren. Nou die kunnen niet allemaal in dat ene huis, dus er blijft nog 
meer inspanning nodig. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan check ik nog eventjes of er nog een commissielid is 
geweest wat helemaal aan het begin wel zijn of haar hand had opgestoken, maar niet 
aan de beurt is geweest. Mevrouw Schnabel, u bent tussendoor geweest. Dan gaan we 
door naar een afronding van deze beeldvormende sessie, want de … ik kijk eventjes, 
want zijn er echt nog brandende vragen die … Ja tuurlijk mevrouw Schnabel, gaat uw 
gang. 

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wat ik me nog afvroeg, even kijken, want waarom is 
ervoor gekozen dat er vanaf zestien jaar gekeken is en niet bijvoorbeeld vanaf veertien? 
Dat is eigenlijk één vraag en dan heb ik nog een andere korte vraag. Omdat nu dus 
eigenlijk maar zo’n kleine groep jongeren onderzocht is, zijn natuurlijk ook de hulpvragen
niet echt duidelijk als in wat leidt nou precies tot die dak- en thuisloosheid en kan het 
wellicht ook komen door bijvoorbeeld een verborgen huisvestingsprobleem, dus dat is 
ook een vraag in die zin, ja leidt dat daar of ja nou ja, meer een opmerking eigenlijk. 

De heer Oostlander: Ja over die leeftijdsgrens. Uiteindelijk zijn alle leeftijdsgrenzen 
arbitrair, maar wij hebben juist in de voorbespreking van het onderzoek, en u was er 
mijnheer Van der Meer, die voorstellen van die leeftijdsgrens die moet naar beneden, 
want jullie hadden, wij hadden het afgebakend tot achttien jaar en toen werd 
geconstateerd nee de problematiek doet zich al op veel jongere leeftijd voor en toen 
hebben we ervoor gekozen om zestien jaar te kiezen. Is dat dan precies de goede 
leeftijd? Nou waarschijnlijk hebben we … mis je dan een deel van de problematiek of dan
veertien de goede grens is dat weet ik niet, het is een afbakeningskeuze, en daardoor 
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vallen er vast mensen buiten de boot. Het tweede deel van de vraag begrijp ik eigenlijk 
niet zo goed, maar want u zegt …

Mevrouw Schnabel: Ja nou ja wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen, nu zijn de hulpvragen 
dus niet echt in kaart gebracht, omdat als ik u goed begreep en het onderzoek ook 
begreep dat er vijf dak- en thuisloze jongeren zijn geïnterviewd. 

De heer Oostlander: Ja wij hadden natuurlijk niet als doelstelling om te bepalen een 
tevredenheids- of een gebruikersonderzoek onder dakloze jongeren te doen. Wij wilden 
kijken van doet de gemeente Dordrecht vanuit haar verantwoordelijkheid die ze heeft 
voldoende om dat in scope te krijgen en om zeg maar licht- en klankbeelden te voegen 
bij die bevindingen hebben we gezegd we gaan gewoon met vijf jongeren spreken. We 
zijn ons ervan bewust dat je geen volledig beeld schetst met vijf jongeren. Dan moet je 
echt nog bijvoorbeeld aan hoe heet het Servicecentrum of dat statistiek 
onderzoeksbureau van de gemeente, sorry, OCD sorry, ik kon er even niet op komen, 
OCD vragen om daar nog wat dieper in te duiken. Dat zou een route kunnen zijn. 

De voorzitter: En ik heb zojuist met mijnheer Van Ballegooijen afgesproken dat hij nog 
een kleine vraag mag stellen. 

De heer Van Ballegooijen: Ja het is aansluitend op wat mevrouw Schnabel eigenlijk 
noemde. Het gaat ook over die vijf interviews. Onderzoeker gaf zojuist aan dat één van 
de aanbeveling over de eigen regie van de jongeren, hij noemde in het voorbijgaan dat 
dat gebaseerd was onder andere op de gesprekken met de jongeren en nou ja ik werk 
zelf in de datawereld, vijf is een vrij kleine sample size. Plus wat ik dan ook nog lees 
verderop in het onderzoek is dat het ook nog eens om alleen maar mannen gaat, alleen 
via het Leger des Heils, via Timon en Enver is geprobeerd jongeren te werven, maar die 
wilden niet meewerken, wat prima is uiteraard, maar is het daarmee representatief en in
hoeverre staan daarmee die aanbevelingen nog? 

De heer Oostlander: Ja dat is een terecht punt. Volgens mij doe wij die disclaimer ook in 
het onderzoek, dat je die nuance daar echt bij moet zien, want het zijn er maar vijf en 
het zijn vijf mannen en dat ze allemaal bij het Leger zaten, had ik zelf niet helemaal 
scherp, maar dat is terecht. Dan krijg je ander soort oordelen. Hier zou ik, maar dat heb 
ik al eerder gebruikt dat antwoord, maar dat geldt hier eigenlijk ook wel voor, is een, 
deze onderzoekers spraken niet voor het eerst met vijf dak- en thuisloze jongeren. Het is 
hun werk om met die doelgroep te spreken, dus zij hebben ook aangegeven van dit 
horen wij heel vaak. Er wordt vaak over ons gepraat en nooit met ons en dat is eigenlijk 
de oproep waar wij, vanuit die oproep zijn wij tot die aanbevelingen gekomen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel voor de beantwoording en commissie bedankt 
voor de kritische vragen. Dan is het nu de vraag natuurlijk hoe nu verder met als eerste 
opmerking dat er op 1 november is er ook een beeldvormende commissievergadering 
over wonen voor doelgroepen. Daar zal dit onderwerp ook bij betrokken zijn, maar de 
commissie kan er natuurlijk ook voor kiezen om op dit specifieke onderzoek, op dit 
onderwerp nog een beeldvormende sessie te agenderen of een raadsvoorstel te 
formuleren en dat vervolgens oordeelsvormend of als hamerstuk door te sturen. 
Mijnheer Van Dam Timmers heeft daar een idee over.
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De heer Van Dam Timmers: Dank voorzitter. Ja eigenlijk ook nog wel een verhelderende 
vraag daarover. Het college geeft aan in de reactie hierop dat ze alle aanbevelingen 
overnemen. Het betekent dat ik daar ook uit begrijp dat het college dan zegt dat ze daar 
ook dan iets mee gaan doen of met iets komen of niet, dat is mij een beetje onduidelijk, 
want daar hangt ook wel een beetje mijn vervolgactie op dit moment vanaf.

De voorzitter: Ja. Dan moet ik even het college bellen. Denise? 

Mevrouw Damen: Ik wil anders ‘…’

De voorzitter: Kijk, er is antwoord voor.

Mevrouw Damen: Het is gebruikelijk dat een raadsvoorstel en dat hebben wij ook, er is 
een raadsvoorstel en daarin zeggen wij ook van het zou goed zijn als de raad besluit om 
dat over te nemen en daarmee vraag je aan het college een plan van aanpak om binnen 
zes weken met een plan van aanpak te komen met betrekking tot deze aanbevelingen. 
Dat is de gebruikelijke gang van zaken. 

De heer Van Dam Timmers: Voorzitter, dan …

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Dam Timmers: Stel ik voor om daarvoor te kiezen. 

De voorzitter: Oké. De heer Portier. 

De heer Portier: Ja aanvullend daarop. Al jaren wordt inderdaad gezegd dat het niet 
wenselijk is dat jongeren bij het Leger des Heils opgevangen worden. Tot nu toe is 
daarop geen enkele actie ondernomen, dus ik denk dat dat dan inderdaad daar een 
onderdeel van zou moeten zijn, dat dat nu met spoed ter hand genomen wordt. 

De voorzitter: Nee. Waarvan akte. Dan concludeer ik dat dit als hamerstuk verder kan en
dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aandacht en een fijne avond verder. 
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