PLENAIR VRAGENHALFUUR
Datum: 21 juni 2022
Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd
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Indiener

Onderwerp

Vragen

Robert de Heer –
CU-SGP

Lerarentekort

Voorzitter.
Heel Nederland kampt met een lerarentekort. Het UWV luidde afgelopen week
opnieuw de noodklok dat de krapte toeneemt en in de randstad het meest.
Ook in de Drechtsteden en in Dordrecht zijn er veel tekorten en scholen maken
zich in toenemende mate zorgen. En terecht.
Het is duidelijk dat we alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk
gekwalificeerde mensen voor de klas te houden en te krijgen. We zijn ons
bewust dat er verschillende landelijke en regionale initiatieven zijn waar ook de
gemeente Dordrecht aan meedoet. In het specifiek het programma Passie voor
onderwijs Drechtsteden.
Een aantal vragen aan de wethouder:
- Is het bekend hoe groot het lerarentekort in het basis- en voortgezet
onderwijs in Dordrecht is momenteel?
- In hoeverre zijn de huidige programma’s om het probleem aan te pakken in
deze tijd nog effectief?
- Welke nieuwe initiatieven gaat de wethouder de komende tijd lanceren om
het lerarentekort verder aan te pakken en het onderwijs in Dordrecht gezond
te houden?
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Margret Stolk – VSP
Claudia Simon – van
Waardhuizen – BVD

Financiering VV
Dubbeldam

De VSP en BVD hebben vernomen dat VV Dubbeldam wordt
geconfronteerd met stijgende rentes waardoor de financiering dreigt
vast te lopen. Is het college bereid om o.b.v. de huidige marktrente
Dubbeldam een lening te verstrekken? Dit om de vereniging de
gelegenheid te bieden om externe financiers te zoeken voor het
dekken van de extra kapitaallasten waar de vereniging mee
geconfronteerd wordt.
CDA: De CDA Dordrecht fractie heeft berichten ontvangen dat het
hapert in de voortgang en de financiering van de nieuwbouw bij
voetbal vereniging Dubbeldam. Kan de wethouder aan de raad
uitleggen hoe het ervoor staat?

Afrit parkeerdek
Winkelcentrum
Sterrenburg

Onlangs heeft de VSP gekeken bij de nieuwe op en afrit naar het
vernieuwde parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg en spraken
daar met fietsers en voetgangers en automobilisten.
Deze weggebruikers zijn net als de VSP van mening dat de situatie
daar levensgevaarlijk is.
In de tijd dat wij daar stonden zagen wij diverse gevaarlijke situaties.
Daarom heeft de VSP de volgende vraag:

Ook via Jan van
Dam-Timmers - CDA
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Bernadette Striebeck
-VSP

Hoewel deze situatie volgens de gemeente verkeerstechnisch in orde
is, maar in praktijk toch zeer gevaarlijk, vragen wij hoe het college
deze onveilige situatie denkt op te lossen?
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Abdullah Uysal -

Asielopvangcrisis

Vanaf 1 juni werd het rouleersysteem ingevoerd,
waarbij veiligheidsregio’s bij toerbeurt mensen moeten opvangen. Dat
onze veiligheidsregio ook een keer aan de beurt komt, valt niet uit te
sluiten.
1. Is er al uitzicht op de (crisisnood)opvang van asielzoekers in de
regio voor het geval dat onze regio wordt aangewezen om
asielzoekers uit Ter Apel op te nemen?
Maandagavond kwam het kabinet bijeen met het Veiligheidsberaad;
uitkomst is dat er nog steeds geen concreet plan op tafel ligt om dit

probleem aan te pakken. Wel moet "iedereen nu in eigen huis kijken
naar wat men kan leveren als gemeenten."
2.
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Claudia Simon - van
Waardhuizen en
Margret Stolk - VSP

Maasterras

Welke rol ziet het college weggelegd voor Dordrecht m.b.t.
de ontlasting van het opvangcentrum in Ter Apel?

Ten behoeve van het vragenhalfuur brengen Beter Voor Dordt en VSP graag
onderstaande vraag in - mede bezien in het licht van agendapunt 8 en
bijbehorende stukken bij de agendacommissie (Toepassen Wet Voorkeursrecht
gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten (Weg)) op het
'Maasterras-Weeskinderendijk West’ in het plangebied Weeskinderendijk
(Maasterras Dordtse Spoorzone).
Met grote verwondering hebben Beter Voor Dordt en VSP kennisgenomen van
het bericht uit het AD van 15 juni 2022 dat het bedrijfsterrein aan
Weeskinderendijk is gekocht door een belegger (zie
ook: https://www.ad.nl/dordrecht/speculant-dwarsboomt-woningbouwmaasterras~a64ba4fe/?cb=c966b4ea7c0977a4fa7a9621a9145714&auth_rd=1).
In hetzelfde AD viel eerder te lezen dat de gemeente Dordrecht miljoenen opzij
gelegd had voor de onteigening van de woningen aan de Weeslinderendijk, het
parkeerterrein van de NS aldaar en grond en de gebouwen van het
zogenoemde Sterovitaterrein ( zie ook: d.d 08-022022. https://www.ad.nl/dordrecht/dordt-legt-miljoenen-opzij-vooronteigening-woningen-en-bedrijfsterrein-in-spoorzonenoodzakelijk~a8363c93/). Eerder daar voorafgaand is de gemeenteraad
akkoord gegaan met het inzetten op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
(WVG) om te voorkomen dat Dordrecht diep in de buidel zou moeten tasten
om grond aan de Weeskinderendijk te bemachtigen, zou de stad als eerste het
recht willen hebben op aankoop van (een deel van) dat gebied.
(zie ook: d.d. 07-07-2021 https://www.ad.nl/dordrecht/dordt-wil-eerste-rechtvan-koop-op-woningen-in-spoorzone-en-zo-speculanten-de-pasafsnijden~af0cd143/)

Wat ons brengt tot de volgende vragen:
Klopt deze berichtgeving?
Wat is in tussenliggende periode gebeurd (of niet) wat maakt dat we als
gemeente in deze situatie beland zijn?
Welke consequenties heeft dit voor de besluiten die reeds genomen zijn en
hoe denkt het college hier mee om te gaan?
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Leo Stolk - VSP

Schone straat

Vanavond (maandag 20-06-2022 ) zijn bewoners uit de Tollensstraat
buiten bij elkaar gekomen met een vertegenwoordiger van de Gemeente
, HVC en Wijkgebiedsmanager en Thys v.d. Dussen en Leo Stolk van de
VSP.
De bewoners maken zich ernstig zorgen over de vervuiling in hun straat
en met name rond de ondergrondse containers. De bewoners zijn het zat,
dat uit de andere straten afval en plastic zakken buiten de containers
gezet worden met als gevolg dat de vogels de zakken open maken en alles
over straat gaat. Ook maken de bewoners zich zorgen over de ratten die
door de straat gaan . Ongedierte wordt steeds erger. Zij willen van de
gemeente een oplossing. NU.
Uit het gesprek kwam naar voren dat er maar 2 ondergrondse containers
zijn en in de omtrek is niets. Met andere woorden er is veel meer huisvuil
/plastic dan capaciteit van containers.
Zij geven aan dat ze in de straat op 2 plaatsen hun afval gescheiden in de
containers kunnen doen . Eén voor vuil, één voor plastic afval, één voor
karton maar ook voor luiers enz.
Samen gevat vraagt de VSP :
 Of het de wethouder bekend is dat op dit moment de vervuiling in
de Tollensstraat de spuigaten uit loopt ?
 Wat kan en wil de wethouder daaraan doen ?
 Dat deze situatie ongedierte aantrekt (met name de ratten en
vogels).
 Is de wethouder bereid om meer keren per week het vuil op te
laten halen ?

 Is de wethouder bereid om met de bewoners in gesprek te gaan .?
o En zo ja op kort termijn.
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Jan van DamTimmers - CDA

Energielasten voor
verenigingen

De energielasten voor o.a. verenigingen gaan naar verwachting komende
winter de pan uitreizen. Logisch ook, helemaal zeker nu we volgens de
minister ook nog eens in een gascrisis zijn terecht gekomen. Het CDA
Dordrecht maakt zich naast om onze inwoners o.a. ook zorgen over de
stijgende lasten van verenigingen. Welke plannen hebben de wethouders
sport en duurzaamheid om met urgentie richting de aankomende winter
verenigingen te ondersteunen bij de verduurzaming? Wordt daar al aan
gewerkt? Hoe staat het ervoor? Welke ideeën zijn er?

