
INGEDIENDE AGENDERINGSVERZOEKEN AGENDACOMMISSIE 12 APRIL 
 

Agendapt. Onderwerp Indiener(s) Reactie griffie 

3. Reglement van Orde VVD (Kuhlmann) 
BVD 
VSP 

In de Spelregels DD is onder 9.a. aangegeven dat de besluitenlijst 
van alle vergaderingen door de raad wordt vastgesteld. Onze 
suggestie is hier in de spelregels nog aan toe te voegen dat er ook 
een woordelijk verslag van alle vergaderingen wordt gemaakt 
welke ook door de raad wordt vastgesteld. Met deze toevoeging 
kunnen zowel RvO als de spelregels dan wel als hamerstuk naar 
de raad van 19 april. 

15. Voortgang aanpak verkeersonveilige 
locaties 

VVD (Kuhlmann) 
BVD 
VSP 

Dit is aan het oordeel van de Agendacommissie. Feit is dat slechts 
3 fracties dit verzoek hebben ingediend. Pas bij minimaal 8 
fracties (het betreft een RIB) is de Agendacommissie 'verplicht' 
het verzoek te honoreren. 

16. Groene golven VVD (Kuhlmann) 
BVD 
VSP 

Dit is aan het oordeel van de Agendacommissie. Feit is dat slechts 
3 fracties dit verzoek hebben ingediend. Pas bij minimaal 8 
fracties (het betreft een RIB) is de Agendacommissie 'verplicht' 
het verzoek te honoreren. 

21. Waterbus Hooikade – Veerplein 
(Zwijndrecht) 

VVD (Kuhlmann) 
BVD 
VSP 

Dit is aan het oordeel van de Agendacommissie. Feit is dat slechts 
3 fracties dit verzoek hebben ingediend. Pas bij minimaal 8 
fracties (het betreft een RIB) is de Agendacommissie 'verplicht' 
het verzoek te honoreren. 

 

OVERIGE OPMERKINGEN/SUGGESTIES AGENDACOMMISSIE 12 APRIL 
 

Agendapt. Onderwerp Opmerking Indiener(s) Reactie griffie 

7.  Vaststellen koersdocument 
Smart Society 
 
 

Willen graag suggestie doen om 
beeldvormende sessie met externe 
deskundige te houden, naast 
toelichting ambtelijke dienst. 
Suggestie vanuit onze zijde: 
Marelle van Beerschoten. 

VVD (Den Heijer) Advies: Suggestie overnemen onder de 
voorwaarde dat dit financieel haalbaar is 
(voor zover er kosten zijn verbonden aan 
inschakelen externe deskundigen. Dit punt 
wordt vervolgens door de griffie en de 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-RvO.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-RIB-Voortgang-aanpak-verkeersonveilige-locaties.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-RIB-Voortgang-aanpak-verkeersonveilige-locaties.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-Groene-golven.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-Waterbus-Hooikade.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Agenderingsverzoek-Waterbus-Hooikade.pdf


betrokken ambtenaren meegenomen in de 
voorbereiding van de kennisbijeenkomst. 

14. RIB Jaarprogramma 2022 OZHZ Hierbij ook graag perspectief 
levendige binnenstad betrekken. 
Gaarne het verzoek mee te geven 
hoe de klachtenlijn werkt en wat 
precies de rol / initiatieven zijn van 
Omgevingsdienst irt horeca 
ondernemers.  

VVD (Den Heijer) Advies: Suggestie overnemen.  
Dit punt wordt door de griffie meegegeven 
aan de OZHZ zodat zij daar op in kunnen 
gaan tijdens het werkbezoek. 

50. > 12. Gesprek Terugkoppeling 
LHBTI-beleid 

Niet eerder af te voeren dan dat er 
inderdaad een nieuw voorstel ligt 
om het geheel in een bredere 
opzet te presenteren. 

GroenLinks (Krüger) De afspraak kan blijven staan zolang dit 
college demissionair actief is. In plaats van 
afvoeren kan dit punt worden toegevoegd 
aan de 'groslijst' van nog in te plannen 
onderwerpen. Daarmee kan de raad dit 
onderwerp in het vizier houden. 

50. > 18. Voorlichting drugs Een opiniërende sessie thema 
drugs en alcohol zou geïnitieerd 
worden door GroenLinksDordrecht. 
Door de toenmalige commissie is 
dit al vast gesteld. Blijft dit zo staan 
of moet dit opnieuw worden 
besloten. 

GroenLinks (Krüger) Advies is dat GroenLinks dit zoals 
afgesproken in de vorige commissie 
(opnieuw) inbrengt via een 
agenderingsverzoek waarna de 
Agendacommissie besluit. 
 
(Commissiebesluit 08-02-2022: 'De 
aandacht die GroenLinks vraagt voor 
voorlichting over drugsgebruik in bredere 
zin zal deze fractie inbrengen als thema 
voor een opiniërende sessie met de nieuwe 
raad.') 

 


