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

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Gersom Tutypoly – 
Op Ons Eiland 

Veiligheid kruispunten Op 14 juli 2020 heeft het college met behulp van de Dordtse inwoners een lijst 
samengesteld met de 20 gevaarlijkste kruispunten Op Ons Eiland. Wat ons 
betreft is dit een dynamische lijst, die nadat gevaarlijkste kruispunten veiliger 
gemaakt zijn, aangevuld kan worden met nieuwe gevaarlijke kruispunten.  
   
Vandaag wensen wij extra aandacht voor deze lijst te vragen. Vandaag is het 
namelijk precies 3 jaar geleden dat er op de Provincialeweg een ernstig 
verkeersongeluk heeft plaatsgevonden. Een scholiere werd met haar scooter 
door een auto geschept en raakte zwaar gewond met ernstig hersenletsel. Twee 
weken geleden is deze scholiere alsnog overleden als gevolg van haar 
verwondingen. Eén week voor dit ongeval raakte een fietser ook al zwaar 
gewond op dezelfde weg.  
   
Bijna 3 jaar later is er nog weinig gebeurd om deze lijst van gevaarlijkste 
kruispunten aan te pakken en veiliger te maken zodat ongevallen als deze 
wellicht voorkomen kunnen worden. De Provincialeweg, die ook op deze lijst 
staat, is nog steeds niet aangepakt en er wordt nog steeds te hard gereden.  
   
Vraag aan het college:  

 Kunnen wij op korte termijn een up date ontvangen van de maatregelen 
die tot nu toe zijn genomen om deze kruispunten veiliger te maken? Wij 
hebben hier begin 2022, na aantreding van de nieuwe raad ook om 
gevraagd, maar hebben deze tot heden niet ontvangen. 



 Kunnen wij van het college verwachten, dat deze lijst op korte termijn de 
nodige prioriteit krijgt en deze kruispunten eindelijk worden aangepakt, 
nu in het coalitie akkoord een heel paragraaf staat opgenomen over de 
focus op een veilige stad. Dit zou ook aansluiten bij een ander paragraaf 
van het coalitie akkoord te weten een betrouwbare overheid die samen 
met de inwoners werkt aan de stad. Het zou het vertrouwen van de 
Dordtse inwoners geen goed doen als zij hun bijdrage hebben geleverd 
aan de tot standkoming van deze lijst die vervolgens geen prioriteit krijgt. 

2. Jacques Katif – 
Beter Voor Dordt 

Rapport gevaar 
onbeheersbare 
natuurbranden 

Experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI en 
andere kenniscentra waarschuwen in een gisteren verschenen, gezamenlijk 
rapport voor het gevaar van onbeheersbare natuurbranden. 

Het klimaat warmt op en wordt droger, waardoor meer vegetatie brandbaar 
wordt en er vaker natuurbranden ontstaan. Omdat Nederland erg dichtbevolkt is, 
hebben de branden snel grote gevolgen (voor infrastructuur en bevolking). De 
brandweer pleit daarom voor preventie, een andere inrichting van het landschap 
en nieuwe bestrijdingsmethodes. 

Omdat het Eiland van Dordrecht voor een aanzienlijk deel uit natuurgebied 
bestaat, vraagt Beter Voor Dordt zich af: 

1. Is het college op de hoogte van dit rapport en de mogelijke gevolgen 
voor ons eiland? 

2. Is het college in staat om op korte termijn vorm te geven aan 
bovengenoemde maatregelen? 

3. Marije Schnabel - 
PvdA 

Tariefwijziging 
Huishoudelijke 
Ondersteuning uit 
PGB 

 

De Drechtraad heeft ingestemd met een wijziging van de verordening WMO. Met 
een tariefwijziging voor niet-professionele huishoudelijke ondersteuning.  

Eind november 2022 hebben bewoners, die vanuit hun PGB-budget 
huishoudelijke ondersteuning betalen, een bericht via de Sociale Dienst 
Drechtsteden ontvangen dat vanaf 01-06-2023 het uurtarief voor niet-



professionele ondersteuning van 17,21 euro verlaagd zal worden naar 14,88 
euro.  

Kunt u vertellen wat onder de nieuwe definitie “professioneel” wordt verstaan, 
door wie dit wordt beoordeeld en of het terecht is dat mensen die niet uit het 
eigen sociale netwerk komen, en soms al 18 jaar in dienst van iemand werken, 
nu voor dezelfde werkzaamheden minder betaald krijgen? 

Er ontstaat nu willekeur, omdat de een wel een brief ontvangt en de ander niet. 
Welke maatregelen gaat u nemen om dit op te lossen? 
 

    

 


