
Overdracht commissies Fysiek, Sociaal en B&M aan de Agendacommissie 

De commissies, zoals ze in de vorige raadsperiode actief waren, hebben de behandeling van diverse onderwerpen overgedragen aan de nieuwe raad. Dit 

loopt nu via de Agendacommissie. Onderstaand wat aan de Agendacommissie is overgedragen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen reeds 

ontvangen raadsvoorstellen (formele ingekomen stukken) en sessies / gesprekken. 

 

Raadsvoorstellen en overige formele ingekomen stukken 

Onderstaande door de 'oude' commissies aan de nieuwe raad overgedragen stukken komen als formeel ingekomen stuk met een behandeladvies vanuit de 

griffie op de agenda van de Agendacommissie van 12 of 26 april zodat de Agendacommissie per stuk kan besluiten over de behandeling hiervan en de 

fracties de tijd hebben eventueel agenderingsverzoeken in te dienen. 

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

 Raadsvoorstel Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie 

+ Antwoordbrief aanvullende artikel 40-vragen GroenLinks 30 km-wegen en -straten  

+ Antwoordbrief artikel 40-vragen VVD Dordtse straten verdienen maatwerk, geen eenheidsworst (n.a.v. RV afhandelen motie 201110-M3A) 

 Raadsvoorstel Vaststellen Adviesrecht Omgevingswet  

 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Dordrecht 

 Raadsvoorstel Vaststellen 20e wijziging Algemene plaatselijke verordening i.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

 Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van krediet inzake verkoop veerpont De Biesbosch 

 Initiatiefvoorstel Monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied 

+ Begeleidend schrijven Beter Voor Dordt m.b.t. initiatiefvoorstel Dordtse poldergebied gemeentelijke monument 

 Raadsinformatiebrief Verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro 

 Antwoordbrief Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Warmtenet, een betaalbaar alternatief? 

 

Gesprekken, sessies enz. 

Hier liggen doorgaans geen concrete stukken onder. Daarom op de volgende pagina's een behandeladvies van de griffie waarna deze onderwerpen al dan 

niet worden opgenomen op het overzicht van geplande en nog te plannen onderwerpen. 

 

 

 



Nr. Onderwerp Status Achtergrond Behandeladvies griffie 

1 Expertisesessie 
goederentreinen door 
Dordrecht  

Aanleiding: mogelijke enorme 
stijging van het aantal 
goederentreinen door 
Dordrecht en het effect op 
externe veiligheid. 
Expertisesessie met betrokken 
partijen zoals ProRail en het 
ministerie van I&W. 

Dit vraagstuk speelt al jaren. Het Dordtse college lobbyt 
samen met Brabantse steden richting het ministerie van 
I&W. Juist vanwege de ontwikkeling van de Spoorzone 
een relevant thema. De lobbyist van de gemeente (Karin 
v.d. Berg) heeft aangegeven dat een expertisesessie 
nuttig is met de suggestie dit voor de nieuwe raad te 
doen zodat de nieuwe raad op de hoogte is van dit 
dossier. De lobbyist zal een voorstel doen voor een 
inhoudelijk programma.  

Eind februari is de 
raadsinformatiebrief 'Studie 
Dedicated Goederenlijn (DGL) 
voor Dordrecht en 
Zwijndrecht' naar de raad 
gestuurd. Het advies is deze RIB 
als 'voertuig' te gebruiken om dit 
dossier als raad weer op te 
pakken. In de oplegger bij de RIB 
komt de behandelroute terug 
(Agendacommissie 26 april). 

2 Gesprek met HVC over de 
toekomst van het warmtenet 

Naar aanleiding van de 
bespreking van de RES en de 
TVW. 

Bij de behandeling van de Transitievisie Warmte 2021 
spraken diverse fracties hun zorgen uit over de risico's bij 
de verdere uitrol van het warmtenet. Waar komt in de 
toekomst de warmte vandaan en wat gaat dat kosten? 
Concrete acties rondom de toepassing van geothermie 
werden gemist. Wethouder Van der Linden gaf toen aan 
dat het warmtenet niet van ons is, maar van HVC. Van 
hen is ook de businesscase. Warmtenet is op dit moment 
de best beschikbare en meest betaalbare oplossing. Er 
blijft voorlopig genoeg afval om te verbranden. Er is ook 
voldoende geothermie beschikbaar om het warmtenet in 
de toekomst te voeden. HVC heeft er een 
opsporingsvergunning voor. Maar er is meer industrie. 
Het is denkbaar dat de leidingen in de verre toekomst 
bijvoorbeeld tot aan Rotterdam lopen. De wethouder 
deed de suggestie een keer als commissie met HVC het 
gesprek te voeren over de toekomst van het warmtenet. 

Beeldvormend inplannen in mei 
of juni.  
Vorm: Gesprek 
Lengte: 2 uur  
 
Dit is extra actueel door de hoge 
gasprijzen van dit moment en de 
koppeling tussen de tarieven voor 
het warmtenet en de gasprijzen. 
Hier zijn afgelopen periode ook 
meerdere artikel 40-vragen over 
gesteld. 

3 Gesprek over communicatie 
met inwoners en bedrijven 
over de RES 

N.a.v. de toezegging van 
wethouder Van der Linden bij 
de raadsbehandeling van de 
RES om een gesprek tussen 
commissie en college te 
voeren over de communicatie 
met inwoners en bedrijven 
over de RES. 

Wethouder van der Linden zei in de commissie: Hoe 
inwoners te betrekken bij de transitie is een van de meest 
wezenlijke vragen. Veel mensen hebben een concrete 
aanleiding nodig om er over na te gaan denken. Daarmee 
bereiken we niet iedereen. Maar steeds meer mensen 
weten de overheid wel te vinden op die momenten. Dus 
misschien moeten we afspreken dat we gewoon nog eens 
een apart avondje overleggen over, hoe communiceren 

Advies is dit punt nu af te voeren 
van de lijst omdat het enigszins is 
achterhaald. Er is in de afgelopen 
maanden veel gebeurd op dit 
thema. Gezien de recente 
ontwikkelingen (met name 
Oekraïne) staan energiebesparing 
(ook voor bedrijven), 



wij met vijftigduizend huizen die allemaal een ietsje 
ander advies gaan krijgen?  

energiearmoede, opwek en 
warmte en daarbij ook 
communicatie volop in de 
aandacht.  
De verwachting is dat dit ook een 
speerpunt van het nieuwe college 
zal zijn en snel via voorstellen 
en/of raadsinformatiebrieven op 
de agenda komt. 
Er komt binnenkort bijvoorbeeld 
een plan van aanpak 
energiearmoede dat ook gaat 
over hoe we inwoners (en 
maatschappelijke partners) goed 
betrekken en helpen te 
verduurzamen. Aan de hand 
daarvan kan evt. het gesprek over 
communicatie worden gevoerd. 

4 Gesprek met Qbuzz en 
Provincie Zuid-Holland over 
vervoersplan 2023 

Beste moment voor dit 
gesprek is mei 2022. Op dat 
moment ligt het vervoersplan 
2023 namelijk nog niet vast. 

De commissie Fysiek was gewend jaarlijks in informele 
setting met Qbuzz en de provincie om tafel te zitten. Het 
laatste gesprek dateert van 16 november 2021, met als 
concrete aanleiding het schrappen van een aantal 
buslijnen per 2022. Daar was op dat moment niks meer 
aan te doen, tot ongenoegen van de commissie. Daarom 
is toen afgesproken in mei 2022 opnieuw in gesprek te 
gaan zodat de raad dan nog wel een stukje invloed kan 
uitoefenen op het vervoersplan voor 2023.  

Beeldvormend inplannen op 17 
mei, 16.00 – 18.00 uur en daar 
ook Blue Amigo bij uitnodigen 
i.v.m. halte Hooikade. 
Vorm: Gesprek 

5 Gesprek met 
woningbouwcorporaties 
Woonbron en Trivire 

Dit gesprek zou op 25 
november 2021 plaatsvinden, 
maar kon gezien de 
coronamaatregelen niet 
doorgaan.  

Er lag al een concept programma voor de bijeenkomst 
waarbij in zou worden gegaan op diverse thema's die 
momenteel spelen op fysiek en sociaal vlak. Juist ook 
vanuit de corporaties is de suggestie gedaan het 
onderdeel te maken van de introductie van de nieuwe 
raad. 

Beeldvormend inplannen op 24 
mei, 16.00 – 18.00 uur.  
(corporatiebestuurders zijn dan 
ook in de gelegenheid) 
Vorm: Gesprek 

6 Verdiepingssessie visie 
Groenblauw Eiland van 
Dordrecht en Resultaten 
risicodialoog klimaatadaptatie 

Naar aanleiding van de RIB 
over beide onderwerpen (RIS 
2618581).  

Groenblauw en klimaatadaptatie zijn ook voor Dordrecht 
grote thema's voor de langere termijn. De groenblauwe 
visie is in 2020 aangeboden als document waarin de 
huidige groenblauwe structuur staat, en de toekomstige 

Advies is dit punt nu af te voeren 
van de lijst omdat het enigszins is 
achterhaald. Over een jaar start 
het proces om te komen tot 



ambities gegeven groene structuren, klimaatadaptatie, 
gezondheid, biodiversiteit. Daarnaast zijn ook de 
resultaten van de risicodialoog klimaatadaptatie 
aangeboden. Elke stad in Nederland moest volgens het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een stresstest, 
risicodialoog en uitvoeringsprogramma opstellen, om aan 
klimaatadaptatie te werken.  

nieuwe, actuele stresstestkaarten 
en risicodialogen. Het is logischer 
het op dat moment op de agenda 
te zetten zodat het gesprek over 
actuele informatie kan worden 
gevoerd. 

7 Sessie over 
begrotingssystematiek bij 
projecten 

Naar aanleiding van 
overschrijding bij spartelbadje 
Wantijpark. Omdat 
overschrijdingen bij projecten 
een structureel probleem 
lijken, is er bij de commissie 
behoefte om apart een keer te 
spreken over de systematiek 
van het begroten van 
projecten. De griffier bekijkt 
wanneer en hoe dat kan 
plaatsvinden. 

Commissie vroeg het nog voor de verkiezingen te doen 
vanwege de kennis en ervaring van de zittende raads- en 
commissieleden met projecten. Dit is agenda technisch 
helaas niet gelukt. 

Dit punt lijkt voor een net nieuw 
gestarte raad minder logisch en 
relevant. Dit punt daarom nu 
afvoeren van de lijst en eerst de 
evaluatie van het project 
Engelenburgerburg afwachten. 
Daarbij kan desgewenst breder 
naar begrotingssystematiek bij 
projecten worden gekeken. 

8 Themabijeenkomst Data en 
duiding Sociaal domein; 
uitwerking narratief evalueren 

In samenhang met 
uitwerking(en) Verordeningen 
Sociaal Domein en Jeugdhulp 
inplannen 

Uit: RIB Data en duiding Sociaal Domein in cie 3 feb 2021; 
ieder trimster met politieke duiding agenderen en indien 
aanleiding met themabijeenkomst (in feb T3 t-1, juni T1 
en oktober T2) 

Advies: beeldvormende sessie 
inplannen in juni, mogelijk in 
samenhang met Startnotitie 
integrale verordening Sociaal 
Domein 
Vorm: technische briefing  

9 Themabijeenkomst(en) 
Wonen voor doelgroepen, 
zoals voor senioren en dak- en 
thuislozen 

In samenhang met vervolg 
RKC-onderzoeken inplannen 

Na oplevering van Raadsinformatiebrief over Tussenstand 
uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2022 en 
i.r.t. publicatie Deel 1 Woononderzoek RKC: 
beschikbaarheid heeft de commissie geconstateerd dat 
bepaalde doelgroepen in de knel komen op de 
woningmarkt mede door urgentieregeling. Daarnaast 
levert levert RKC in Q2 2022 het onderzoek op over 
Dakloze jongeren. En wordt de voortgang van 
Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar wonen 
2020-2025 in Q2 2022 in een raadsinformatiebrief 
opgeleverd. 

Advies: beeldvormende sessie 
inplannen na gesprek met 
woningbouwcorporaties 
Woonbron en Trivire (24 mei) en 
oplevering genoemde RKC 
onderzoek naar dakloze jongeren 
en RIB tussenstand van opvang 
naar wonen in Q2 2022 
 
Vorm: technische briefing  



In Raadsinformatiebrief over Wonen en zorg voor 
senioren d.d. 21 dec 2021 wordt een beeldvormende 
bijeenkomst aangekondigd ("meningsvorming door 
nieuwe raad over onderwerp")  

10 Gesprek Sportraad Tweemaal per jaar informeel 
gesprek inplannen 

Openbaar van karakter Advies: Sportraad ook uitnodigen 
voor beeldvormende sessie over 
Urgente investeringen 
Sportparken op 14 juni. Eventueel 
periodieke ontmoeting met 
nieuwe raad opnieuw afspreken, 
ook met nieuwe college. 

11 Gesprek Evaluatie Cultureel 
Platform en Netwerk 
Amateurkunst in vorm van 
gesprek met 
vertegenwoordigers en 
cultuurmakelaar 

Voor zomer 2022 verwacht; 
vertraagd naar oktober 2022 
door coronapandemie 

Toezegging van zittende college bij behandeling van 
Raadsvoorstel Opzet Cultureel Platform en Netwerk 
Amateurkunst (InProces BBV:2021-0004977) om na 
eerste jaar te evalueren.  

Advies: beeldvormende sessie 
inplannen na oplevering RIB 
Evaluatie Cultureel Platform en 
Netwerk Amateurkunst einde 
2022 

12 Gesprek Terugkoppeling 
LHBTI-beleid 

Tweemaal per jaar stand van 
zaken mondeling informeren 

Afspraak gemaakt met wethouder bij start raadsperiode 
2020 - 2024 

Dit punt voor nu afvoeren van de 
lijst en eerst de oplevering OCD-
onderzoek Aanpak 
Stagediscriminatie afwachten 
(beeldvormende sessie in mei 
2022 verwacht). Discriminatie en 
racisme wordt waarschijnlijk 
breder geagendeerd door de 
nieuwe raad dan alleen specifieke 
aandacht voor LHBTI+  

13 Themabijeenkomst 
Thuiszittersproblematiek (Wet 
Passend Onderwijs) 

Mogelijk in samenhang met 
Nadere regels Verordening 
Jeugdhulp inplannen 

Op aandragen van het zittende college wordt een 
themabijeenkomst belegd over de aanpak van 
thuiszittersproblematiek en dan naast de schoolbesturen 
ook de Stichting Jeugdteams uit te nodigen om door te 
praten over wat helpt en wat niet.  

Advies: beeldvormende sessie 
organiseren na zomer 2022 

14 Themabijeenkomst 
kaderstelling dienstverlening 

Naar aanleiding van het 
rekenkamerrapport 'Digi-taal 
dienstbaar' is toegezegd aan 
de Raad dat we een 

Het idee is om naast de externe publieksdienstverlening 
ook een beeld te geven van de kaderstelling op interne 
dienstverlening zoals die met de Servicegemeente is 
ontstaan sinds 1 januari. Ook ontwikkelingen op het 

Advies: Op 14 of 21 juni een 
kennisbijeenkomst Kaderstelling 
dienstverlening plannen (duur: 2 
uur).  



bijeenkomst organiseren over 
kaderstelling inzake (digitale) 

dienstverlening.  
 
 

gebied van digitalisering kunnen worden meegenomen 
bij de bespreking van dit thema. 
Contactpersoon: de heer Bennekom (directeur 
Dienstverlening) 

De commissie B&M gaf in mei 
2021 aan graag gebruik te maken 
van het aanbod van het college 
om een bijeenkomst te houden 
over de visie op dienstverlening 
en de daaraan gerelateerde 
ontwikkelingen.  

15 Gesprek over ondermijning In september 2018 is de raad 
uitvoerig geïnformeerd over 
het thema ondermijning 

Tijdens de bespreking van de Kadernota 2022 kwam het 
rapport van de Rekenkamercommissie van Rotterdam 
inzake ondermijning aan de orde. Conclusie was dat het 
weinig zinvol is om een rapport uit een andere gemeente 
te bespreken, maar dat het goed zou zijn op termijn het 
gesprek aan te gaan over wat de gemeente Dordrecht en 
haar partners ondernemen op het gebied van 
ondermijning. 
Contactpersoon: mevrouw Van der Vaart (Veiligheid), de 
heer Wagemaker 

Advies: Op 14 of 21 juni een 
kennisbijeenkomst Weerbare 
overheid plannen (duur: 2 uur). 
Ambtelijk is ook de wens geuit  
een themabijeenkomst te 
organiseren voor de nieuwe raad 
over Weerbare overheid. Wellicht 
kan ook de provincie 
ondersteunen vanuit haar 
'menukaart' voor de introductie 
van nieuwe raden: 'De 
samenwerkende partijen in het 
RIEC bieden een 
bewustwordingssessie aan over 
de rol van raadsleden in de 
aanpak van ondermijning en de 
bijbehorende (integriteit)risico’s. 
Wat is ondermijning, hoe raakt 
het uw gemeente en wat 
betekent het voor uw werk als 
raadslid?'  

16 Verkenning inzet Data door 
gemeente/overheden 

Meerdere partijen hebben 
aangegeven dat het van 
belang is zich een beeld te 
vormen van het vraagstuk van 
data en de gemeente.  

Op 14 september 2021 is er in de commissie gesproken 
over het raadsvoorstel 'smart society' (zie hieronder). 
Ook heeft het onderwerp raakvlakken met 
dienstverlening.  
Contactpersoon: de heer Babander (datamanagement) 
en Roeland van der Gugten 
Zie ook: Trendrapport Informatiesamenleving 2022 van 
de VNG en: recent rapport Rathenau Instituut  

In februari 2022 is het 
raadsvoorstel 'Vaststellen 
koersdocument Smart Society 
Dordrecht' naar de raad gestuurd. 
Het advies is dit raadsvoorstel als 
'voertuig' te gebruiken om dit 
thema als raad verder op te 
pakken. In de oplegger bij het 
raadsvoorstel komt de 

https://vng.nl/artikelen/trendanalyse-1-digitalisering-en-de-democratische-rechtsstaat
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-09/Raad-weten-met-digitalisering-Rathenau-Instituut.pdf


behandelroute terug 
(Agendacommissie 26 april). 

17 Gesprekken met verbonden 
partijen 

Raad gaat met alle verbonden 
partijen in gesprek 

In Jaarrekening is zichtbaar welke verbonden partijen een 
hoog danwel laag financieel risico vormen. Raad wordt 
jaarlijks gevraagd om zienswijze op Begroting. 
Gesprekspartners naast de GR'en (Veiligheidsregio, 
Omgevingsdienst, Dienst Gezondheid en Jeugd en Sociale 
Dienst) zijn de directeuren van: HVC (Gevudo), Kiltunnel 
(gesprek met nieuwe raad reeds toegezegd), Stichting 
Breedband en Drechtwerk. Zie Jaarverslag of Begroting 
voor compleet overzicht. 

Het advies is de eerstvolgende 
(zienswijzen op de) begrotingen 
van de GR-en te benutten om in 
een beeldvormende ronde met de 
verbonden partijen te spreken. 
Daarnaast organiseren de 
Veiligheidsregio, Omgevingsdienst 
en Dienst Gezondheid en Jeugd 
op 11 mei nog een regionale 
bijeenkomst ter introductie voor 
de nieuwe raden. 

18 Voorlichting drugs Besproken in commissie B&M 
op 8 februari 2022 
 

Voorstel GroenLinks is naast de (verplichte) voorlichting 
over alcohol ook te verkennen welke rol de gemeente 
kan hebben in de voorlichting over drugs. 

Advies is dit punt nu af te voeren 
van de lijst en een 
agenderingsverzoek van 
GroenLinks af te wachten. 
Commissiebesluit 8 februari 2022: 
'De aandacht die GroenLinks, met 
anderen, vraagt voor voorlichting 
over drugsgebruik in bredere zin 
zal deze fractie inbrengen als 
thema voor een opiniërende 
sessie met de nieuwe raad.' 

 

 


