
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 11oktober 2022 
 

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

 

 

Indiener Onderwerp Vragen 

Wouter van der 
Spoel - PvdA 

Contract Gazprom We hebben een aantal weken geleden uit het AD De Dordtenaar 
vernomen dat de gemeente Dordrecht noodgedwongen het 
contract bij Gazprom heeft moeten opzeggen en een nieuw 
contract moest afsluiten bij Vattenfall voor het leveren van gas 
aan gemeentelijke gebouwen. In dat zelfde artikel werd 
medegedeeld dat de mogelijkheid bestaat dat Gazprom 
gerechtelijke stappen daartegen onderneemt. Als het gasbedrijf 
in de rechtbank gelijk krijgt, is de kans groot dat gemeenten een 
fikse schadevergoeding moeten betalen voor het ontbinden van 
het contract. Nu hebben wij van de portefeuillehouder Peter 
Heijkoop een RIB mogen ontvangen waarin wordt medegedeeld 
dat vanuit het Juridische Kenniscentrum van de Servicegemeente 
Dordrecht hierop is geanticipeerd en wij als gemeente 
grotendeels ontzorgd worden. Heel fijn uiteraard dat wij rustig 
kunnen gaan slapen, maar onze vraag aan de wethouder is of er 
al een inschatting gemaakt kan worden hoe groot de kans is dat 
Gazprom gerechtelijke stappen onderneemt en met welke 
bedragen we als gemeente dan rekening moeten houden 
wanneer zij in het gelijk worden gesteld? 
 



GertJan 
Kleinpaste – 
Gewoon Dordt 

Grote 
Aanbestedingstrajecten. 

Helaas moesten de politieke partijen het nieuws over de 
stagnatie van de aanbesteding van de Biesboschhal weer 
uit de krant halen. Het was prettig geweest als we hierover 
pro-actief door het college ouden zijn geïnformeerd.  
Gewoon Dordt heeft over deze aanbesteding en over de 
aanbesteding van de Berckepoort de volgende vragen:  

1. Kan het college aangeven hoed deze stagnerende 
aanbestedingen zich verhouden tot de door hen 
gewenste zorgvuldigheid en hoe staat het nu met de 
verkoopplannen van zowel de Biesboschhal als de 
Berckepoort? 

2. Vindt het college de tijdsduur die met het 
verkoopproces is gemoeid en het afwijzen en 
opschorten van biedingen zorgvuldig en kan het 
college aangeven op basis van welke inzichten en 
criteria zij tot dit oordeel komt?  

Rolin den Heijer - 
VVD 

Ondernemers Dordtse 
Kil 1  

Zie artikel aangehecht. ** 
Waarom moeten deze bedrijven weg? Wat voor moois komt 
ervoor terug? 
 
Hoe loopt op dit moment contact tussen gemeente en 
ondernemers, kan juridische procedure nog worden voorkomen? 
 
Wat doet het college om te voorkomen dat ondernemers op 
straat komen te staan? 
 
 
 



Peter Kwaak - 
VVD 

Drechthopper De Drechthopper vervoert onze inwoners met een wmo 
indicatie van a naar b. Als dordtse VVD vinden wij dat onze 
inwoners op de Drechthopper moeten kunnen rekenen en 
ze de rittijden zoals aangegeven moeten uitvoeren. Wij 
begrijpen heel goed dat door ziekte personeel, file 
opbrekingen, etc de planning moeilijk is. Maar de laatste 
maanden  lopen de ophaaltijden op en worden zelfs 
mensen vergeten en dus niet eens opgehaald. Juist nu baart 
het ons zorgen nu veel inwoners de Drechthopper willen 
gebruiken voor de vaccinatie ronde.  
Herkent het college de slechte dienstverlening van de 
Drechthopper en wat gaat het college hieraan doen? 

Jacques Bernard 
Katif - BvD 

Corona  Door alle aandacht voor onder meer de energie- en 
stikstofproblematiek, lijkt de aandacht voor Corona en de 
daarmee samenhangende dreiging van problemen naar de 
achtergrond te zijn verschoven. Toch lijkt met de komst van 
de herfst een opleving van het virus niet uit te sluiten.  

Vraag: 1-Welke maatregelen, naast die van de 
rijksoverheid, heeft het college getroffen om deze opleving 
het hoofd te kunnen bieden? 

Vraag 2-Welke concrete scenario’s liggen klaar voor 
inwoners, organisaties en ondernemers van onze stad in 
geval van een opleving van Corona?    
 

Franciske van 
Vugt - CDA 

Onderwijs Oekraïense 
schoolkinderen 

Hierbij enkele vragen voor het vragenhalfuur over het onderwijs 
aan Oekraïense schoolkinderen. 
De fractie van het CDA Dordrecht heeft kennis genomen van de 
RIB over de Voortgang opvang Oekraïne-vluchtelingen. In deze 
brief wordt gemeld dat het onderwijs aan kinderen goed 



verloopt. Uit zeer betrouwbare bron hebben wij echter 
vernomen dat een intakegesprek pas mogelijk is als een ander 
Oekraiens (basisschool)kind de school verlaat. De intake 
betekent echter niet dat het kind naar school mag, maar dat het 
op de wachtlijst wordt geplaatst. Al met al kan het dus maanden 
duren voordat deze kinderen onderwijs ontvangen. 
1. Hoe beziet het college deze lange wachttijden in relatie tot 

wat het in de RIB heeft gesteld? 
2. Kan er iets gedaan worden om deze wachttijden te 

verkorten? 
3. Kan het college bevestigen dat er binnenkort op de 

Wantijschool 50 kinderen geplaatst kunnen worden en is 
deze actie volgens het college voldoende om de wachtlijsten 
in te korten? 

4. Bestaan er ook wachttijden voor scholieren tussen 12 en 18 
jaar en zo ja, wat kan hier tegen gedaan worden?  

 

Luca van 
Ballegooijen - 
VVD 

Energiearmoede De laatste tijd krijgen wij signalen dat mensen zichzelf af laten 
sluiten van gas en elektriciteit vanwege de hoge kosten, om niet 
met betalingsproblemen te maken te krijgen. Deze mensen 
bouwen daardoor geen schulden op, maar zitten wel in de kou 
en zonder mogelijkheid om te koken. 
Herkent u deze signalen? 

1. Zo ja, heeft de gemeente deze mensen in beeld? Weten 
we om hoeveel mensen het gaat? 

2. Zo nee, wat doet u om deze groep beter in beeld te 
krijgen voor de hulp die zij nodig hebben? 

Jan van Dam 
Timmers – CDA  

Energierekening 
sportverenigingen 

In een nieuwsbericht werd afgelopen week beschreven dat 
wethouder Merx betwijfelt of de ellende bij sportverenigingen 
wel zo groot is als deze lijkt. Dit op basis van een enquete waarbij 
er reactie was van 14 van de 70 uitgestuurde enquêtes. De 



indruk van de CDA fractie is op basis van onze contacten in de 
stad heel anders. Ook krijgen wij meerdere signalen dat de 
enquête door een aantal verenigingen niet is ontvangen.  

Daarnaast leeft er bij verschillende verenigingen een frustratie 
over een in de afgelopen maanden ervaren gebrek aan urgentie. 
Ik quote "Ons vertrouwen krijgt wederom een knauw" "Moeten 
we onszelf maar redden?" Verschillende verenigingen hebben 
richting onze fractie aangegeven dat zij door stijging in de kosten 
van 300 tot 400% nu overwegen om binnenkort te stoppen met 
het douchen op de vereniging?  

1. Vanuit de CDA Dordrecht fractie vragen wij ons af of de 
wethouder bereid is om te heroverwegen of zijn indruk op basis 
van de respons enquête wel klopt? Is wellicht dieper doorgraven 
op de inhoud of de respons nodig?  

2. Wat vind de wethouder ervan als Dordtse kinderen binnenkort 
na het sporten niet meer op de vereniging zouden kunnen 
douchen? 

3. Na eerdere vragen vanuit onze fractie, maar ook o.a. de VSP 
en BVD, vragen wij ons wanneer we als raad voorstellen kunnen 
verwachten op het gebied van gerichte hulp en vooral op het 
gebied van assistentie bij no-regret maatregelen rondom 
energiebesparing bij verenigingen?  

 

 

 

 

 



 

** Artikel behorend bij vraag van Rolin den Heijer, VVD 

 



 


