
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 06 september 2022 
 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

Indiener Onderwerp Vragen 

Gertjan Kleinpaste 
Gewoon Dordt  

Laadpaalkleven  1. Heeft het college van B&W kennis genomen van de 
inhoud van het artikel https://nos.nl/l/2443010 en heeft 
het college een opvatting over ‘laadpaalkleven’? 

2. Is het college met Gewoon Dordt van oordeel dat 
laadpaalkleven ongewenst is, omdat hierdoor de druk op 
de beschikbare laadpalen negatief wordt beïnvloed? 
 
3. Kan en/of wil het college de gemeenteraad een voorstel 
doen hoe dit fenomeen is aan te pakken door het - 
bijvoorbeeld in de APV - daadwerkelijk te verbieden? Op 
welke termijn zou dit gaf in de wetgeving lokaal kunnen 
worden gedicht? 

Marije Schnabel 
PvdA 

Schuldhulpverlening en 
Energie-armoede 

In het NOS-nieuwsbericht van afgelopen zaterdag 3 
september jl. staat dat steeds meer mensen uit de 
schuldhulpregeling dreigen te vallen door een hoge 
energierekening. De prijzen zijn zo hoog geworden dat het 
voor mensen heel moeilijk is om aan al hun verplichtingen 
te kunnen voldoen:  
• Kunt u vertellen in hoeverre dit ook in Dordrecht het 
geval is en wat hieraan gedaan wordt?  



Necdet Burakcin  
GroenLinks 

Energie-armoede Zoals ondertussen niemand is ontgaan, is de armoede in 
ons land en dus ook in onze stad fors toegenomen.  
  
Door de gevolgen van de hoge inflatie en hoge 
energierekening komen steeds meer huishoudens 
geldtekort om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen. 
Ze kunnen nauwelijks nog rondkomen en met de winter in 
het vooruitzicht geeft dat een zeer zorgelijk beeld.  
  
Recent heeft het kabinet bekend gemaakt dat het tijdens 
de Prinsjesdag met een pakket aan maatregelen zal komen 
om de koopkracht te repareren. Het kabinet heeft vooraf 
o.a bekendgemaakt dat de gemeenten in 2023 extra geld 
gaan krijgen voor de bijzondere bijstand om individuele 
gevallen te kunnen helpen. 
  
Is het college bereid, vooruitlopend op het extra geld dat 
het rijk heeft toegezegd aan gemeenten, om meteen met 
eigen middelen te starten met het extra helpen van 
individuele gevallen middels de bijzondere bijstand? Dit 
bedrag kan dan later gecompenseerd worden met het geld 
dat beschikbaar wordt gesteld door het rijk. 
  
Zoals bekend krijgen onze inwoners van onze stad, 
binnenkort een eenmalige extra  energietoeslag van 500 
euro toegekend. Eerder heeft het college de 
inkomensgrens verruimd naar 130% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM) ipv 120% (WSM). Veel bewoners 
met een middeninkomen waarvan de bestaanszekerheid 
zwaar onder druk staat missen hierdoor de toeslag.  
  
Is het college bereid, om deze inkomensgrens van 120 % 
wederom minstens te verruimen naar 130% en mogelijk 
naar 140% (WSM) zodat meer inwoners gebruik kunnen 
maken van de energietoeslag? 



Jan-Willem Wringer 
Beter voor Dordt 

Veerpont Beter Voor Dordt is volkomen verrast door de 
berichtgeving in het AD van woensdag 31 augustus over de 
veerpont. 
Beter Voor Dordt wil daarom vandaag bij het vragenuur 
een vraag stellen aan wethouder van der Linden over de 
actuele situatie m.b.t. de veerpont Dordrecht Werkendam 
 
"Hoe is de borging van de continuïteit en de verbinding 
vastgelegd, wat zijn de financiële consequenties om met 
deze oude diesel pont te blijven varen en wanneer 
verwacht de wethouder een plan te kunnen presenteren 
om deze pont duurzaam te maken of te vervangen door 
een elektrische of waterstof veerpont?”  
 

 


