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Besluitenlijst Presidium  

Datum: 16 juli 2022 
 
Aanwezig: Dhr. N. Burakçin, GroenLinks 
  Dhr. P. Groenewege, Partij voor de Dieren 
   Dhr. A. Gündogdu, Op ons Eiland 
   Dhr. R. den Heijer, VVD 
   Mw. I. Koene, Gewoon Dordt  
   Dhr. W. Kolff, Voorzitter 
    Dhr. R. Portier, SP 
   Mw. R. Pichel, Forum voor Democratie 
   Dhr. M. Safranti, DENK 
   Dhr. D. Schalken-den Hartog, Beter voor Dordt 
   Dhr. W. van der Spoel, PvdA 
   Mw. M. Stolk, VSP 
   Dhr. L. Struijk, CU/SGP 
   Mw. F. van Vugt-Roose, CDA 
   Mw. A. Wepster, Griffier 

Afwezig: Dhr. D. van Leeuwen, PVV 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vast gesteld.  

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

3. Verslag 17 februari 2022 
Afgesproken wordt één voorletter bij aanwezigen & afwezigen te gebruiken. Het verslag 
wordt conform vastgesteld.  

4. Werkgeversdelegatie 
Mevrouw Koene vraagt hoe de voordracht van de namen is verlopen. Het bevreemdt haar 
dat hier geen uitvraag naar is gedaan bij het invullen van alle formulieren in het begin 
van de raadsperiode en dat de griffier een voorstel doet met betrekking tot het 
werkgeverschap. De heren Portier en Safranti sluiten zich hierbij aan en geven daarbij 
aan vertrouwen te hebben in de voorgedragen personen.  

De heer Schalken licht toe dat afstemming met hem, als voorzitter van de 
werkgeversdelegatie (WGD), heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het de afgelopen 16 
jaar procesmatig op deze manier gegaan. Hij ervaart het als prettig dat er aan de 
voorkant een voorstel ligt waarover gesproken kan worden. Uiteraard besluit het 
Presidium wie zij voordraagt aan de gemeenteraad.  

Afgesproken wordt in het vervolg bij allen te inventariseren wie geïnteresseerd is in de 
functie en het dan voor te leggen aan het Presidium. Voor wat betreft het voorstel lichten 
mevrouw Stolk en de heren Schalken en Den Heijer hun affiniteit met personeelszorg 
toe. Het Presidium heeft vertrouwen in hen als leden van de WGD en besluit hen 
gezamenlijk aan de gemeenteraad voor te dragen.  

Gesproken wordt over het mogelijk toegankelijk maken van de functie voor alle 
raadsleden en niet alleen voor presidiumleden. Dit zou dan in de verordening aangepast 
moeten worden waarover de raad besluit. Afgesproken wordt dit volgende keer op de 
agenda van het Presidium te zetten en er dan nader inhoudelijk met elkaar over te 
spreken.  
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5. Vergoeding commissieleden introductieperiode 
Doordat halverwege vorige bestuursperiode er landelijk een nieuwe rechtspositieregeling 
is gekomen en ook Dordrecht daartoe over heeft moeten gaan, is de vergoeding van 
commissieleden veranderd van een maandelijks vaste vergoeding naar een vergoeding 
per bijgewoonde commissievergadering. Hier mag wettelijk niet van afgeweken worden. 
Tijdens de introductieperiode heeft dit er toe geleid dat commissieleden alleen een zeer 
kleine reiskostenvergoeding hebben ontvangen.  

Het Presidium vindt dit niet wenselijk en wil de commissieleden hier graag een 
compensatie voor bieden. Wettelijk gezien mogen commissieleden echter geen andere 
vergoedingen en tegemoetkomingen worden verstrekt dan een vaste vergoeding per 
commissievergadering (Gemeentewet, art 99). De jurist geeft aan dat er wettelijk gezien 
geen grondslag is voor het aan commissieleden toekennen van een 
(compensatie)vergoeding voor het bijwonen van het introductieprogramma. Het achteraf 
bestempelen van delen van het introductieprogramma als commissievergadering of 
beeldvormende sessie komt juridisch gezien neer op het gebruiken van een artikel met 
een doel waar het niet voor bedoeld is en daarmee misbruik van de bevoegdheid.  

Het Presidium neemt hier kennis van en wil niet buiten de lijntjes van de Wet kleuren. 
Toch wordt de griffier gevraagd of er nog andere mogelijkheden zijn. Mogelijk kan iets 
gedaan worden met een vrijwilligersvergoeding of toch kijken of er onderdelen in het 
programma zijn geweest die bij een beeldvormende vergadering kunnen horen (en dus 
het artikel gebruiken waar het voor bedoeld is).  

De heer Den Heijer constateert dat er, door het toenemen van het aantal partijen, ook 
veel meer commissieleden zijn dan voorheen (op dit moment 26/27 tegenover maximaal 
15 vorige periode) en vraagt of dit financieel nog haalbaar is binnen de begroting. De 
griffier geeft aan dat er de laatste jaren meer uitgaven bij zijn gekomen zonder dat het 
budget is opgehoogd. Bijvoorbeeld de verhoging van de vergoeding voor commissieleden 
(van €310 per maand naar €200 per vergadering). Tot nu toe is het steeds mede dankzij 
strak sturen nog ieder jaar binnen begroting gebleven. Dat gaat wel een keer knellen. 
Afgesproken wordt dat de griffier er bij het Presidium op terug komt als dat nodig is.  

Mevrouw Van Vugt-Roose merkt op dat commissieleden ook even kunnen komen tekenen 
en weer weg gaan (en €200 ontvangen). Aangegeven wordt dat fractievoorzitters hierop 
moeten letten en als dit zich voordoet commissieleden op aanspreken.  

Besloten wordt dat: 

- De griffier mogelijkheden voor vergoeding nagaat en dit terugkoppelt aan het 
Presidium. 

- Volgende introductieperiode het aan de voorkant voor alle commissieleden helder 
moet zijn dat introductie-activiteiten niet betaald worden. Ieder is van harte welkom 
en wordt geadviseerd aanwezig te zijn, maar het is niet verplicht. Daarnaast kan 
vóóraf gekeken worden of er activiteiten in de introductie zijn die passen binnen een 
commissiebijeenkomst.  

- De griffier het meldt in het Presidium op het moment dat het knelt met het budget.  

6. Eerste evaluatie Dordtse Dinsdag 
Sinds deze bestuursperiode werkt de gemeenteraad met de Dordtse Dinsdag. Besloten 
wordt dat het Presidium in het eerste jaar als begeleidingsgroep zal fungeren. Voor wat 
betreft de monitoring van de voortgang / evaluatie is afgesproken in juni en oktober 
2022 en januari 2023 een tussentijdse evaluatie te doen. Dit gaat dan met name over 
het praktisch functioneren van de Dordtse Dinsdag. Een jaar na de invoering vindt een 
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uitgebreide evaluatie plaats. Daarna volgt een voorstel tot aanpassing van het RvO. De 
presidiumleden geven nu vanuit hun fractie een eerste reflectie op de Dordtse Dinsdag.  

De heer Van der Spoel is positief en vindt het prettig werken. Het is vertrouwd, in de 
periode 2006-2010 werd op een dergelijke manier gewerkt. Soms is het wel even 
schakelen wie wanneer waar heen gaat. Ook al is het soms even wennen, het is wel goed 
dat beeldvorming en oordeelsvorming zo helder gescheiden wordt.  

De heer Gündogdu geeft aan dat er zoals bij alle modellen voor- en nadelen zijn. In de 
vaste commissie kende men elkaar en nu zijn er bij ieder onderwerp andere gezichten. 
De heer Gündogdu vindt het lastig om als kleine partij ook een voorzitter te leveren. Dit 
kan betekenen dat als de heer Gündogdu voorzit Op ons Eiland niet in iedere commissie 
vertegenwoordigd is. Afgesproken wordt dat het voorzitterschap wordt meegenomen in 
de evaluatie die na een jaar plaatsvindt.  

De heer Safranti zag er tegen op om op deze manier te werken. We zijn nu twee 
maanden bezig en het bevalt hem goed. De beeldvormende sessies helpen goed. Als 
voorbeeld geeft het HVC, daar heeft ieder echt profijt van bij het vormen van het 
oordeel.  

De heer Portier is enthousiast over het overzichtelijke kleurschema. Hij heeft wel moeite 
met het feit dat onderdelen zo verdeeld zijn, waarom niet in één stroom achter elkaar? 
Reageren op agenda-adviezen bij de Agendacommissie werkt nog niet makkelijk. Fijn als 
daar een functionele applicatie voor kan komen. De heer Den Heijer sluit zich hierbij aan. 
Tot slot heeft de heer Portier moeite met het feit dat er 8 fracties nodig zijn voor het 
bespreken van een RIB. Dat zou wat hem betreft ook naar 6 mogen. Daar is niet ieder 
het mee eens. Afgesproken wordt dit ook mee te nemen in de evaluatie.  
Naar aanleiding van de inbreng van de heer Portier licht de griffier toe dat we om niet in 
de oude 'commissiegroef' willen vallen, we juist niet alles achter elkaar plannen. Wel 
probeert de griffie samen met de agendacommissie alles zo logisch mogelijk in te delen. 
Daarnaast geeft zij aan dat vanuit de griffie gewerkt wordt aan een tool binnen het RIS 
om goed te kunnen reageren op de behandeladviezen bij de Agendacommissie.  

Mevrouw Koene heeft als kleine fractie nooit problemen gehad met voorzitten, het gaat 
om keuzes die dan gemaakt moeten worden. Zij heeft moeite met het feit dat soms 
partijen met meerdere mensen aan tafel zitten in de commissie en andere partijen dan 
geen plaats aan tafel hebben. Ieder is het erover eens dat van iedere partij (14) 
minimaal één iemand aan tafel moet kunnen zitten. Dit zijn omgangsvormen die ieder in 
acht moet nemen. Mevrouw Koene zou het ook fijn vinden als er ook in de 
beeldvormingsfase één woordvoerder/vragensteller per partij is. Zo wordt voorkomen dat 
er soms 28 woordvoerders zijn. Afgesproken wordt dat mensen terughoudend zijn met 
het stellen van heel veel vragen, het is goed hierin te prioriteren. Daarnaast lijkt één 
woordvoerder namens iedere partij werkbaar. Als er na één rondje nog gelegenheid is, 
zouden ook anderen nog vragen kunnen stellen die nog niet aan de orde zijn gekomen.  

De heer Den Heijer vindt dat het goed gaat. De samenwerking onderling is goed en de 
sfeer prettig. Daarnaast doen de voorzitters het, ieder op hun eigen manier, goed. De 
VVD was sceptisch over alleen de dinsdag (gebeurt dat echt?), maar in praktijk blijkt dit 
zo te zijn. Er is één keer een bijeenkomst in de regio op een andere dag geweest omdat 
hier rekening moest worden gehouden met andere gemeenten. Start om 16u is soms 
lastig, maar de heer Den Heijer merkt dat iedereen ervoor gaat. Daarnaast bevalt het 
eten met elkaar en het werken met BOB de heer Den Heijer en de VVD goed.  

De heer Burakçin vindt het een verademing dat we niet meer in vaste commissies 
werken. Soms duurt een commissie te kort (of juist te lang), maar dat is een balans 
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zoeken met elkaar. De heer Burakçin verzoekt geen gelijksoortige onderwerpen 
gelijktijdig te agenderen. De griffier licht toe dat hiernaar gestreefd wordt. Soms zijn er 
echter zoveel onderwerpen in eenzelfde domein dat het even niet anders kan. Gelukkig 
heeft ieder minimaal 3 raads- of commissieleden, dus kan iedere partij aanwezig zijn. 
Daarnaast heeft de heer Burakçin gemerkt dat een standpunt over een onderwerp bij de 
Agendacommissie niet bij iedereen bekend is. De heer Schalken geeft aan dat iedere 
partij hier zelf steun voor moet zoeken. Tot slot roept de heer Burakçin op dat ook 
wethouders in de beeldvormende fase niet op politiek ingaan. De raads- en 
commissieleden kunnen hier immers niet op ingaan.  

De heer Struijck is positief over hoe we nu met elkaar werken. Het gezamenlijk nuttigen 
van de maaltijd is fijn; het is goed voor de verhoudingen en men leert elkaar zo goed 
kennen. De voorzitters vindt hij een verademing, het is stoer hoe ieder ervoor gaat. De 
heer Struijck vindt het juist fijn als er fysieke onderwerpen tegelijk zijn; dat verplicht de 
fractie om ook anderen zich hierin te laten verdiepen.  

Mevrouw Stok geeft aan dat de VSP tegen de Dordtse Dinsdag was. Op dit moment is de 
fractie verdeeld, maar over het algemeen is de sfeer goed en wordt met respect voor 
elkaar gewerkt. Mevrouw Stolk vindt het vervelend dat het benoemen van twee leden uit 
de oppositie voor de Agendacommissie zo moeizaam gaat. Tot slot roept zij het college 
op goed vertegenwoordigd te zijn in het vragenhalfuur.  

De heer Groenewege is blij met de Dordtse Dinsdag en het werken volgens het BOB-
model. Wel is het fijn om stukken en planningen eerder te publiceren, zodat vooruit 
gewerkt kan worden. Desnoods met een week langer doorlooptijd voor de stukken.  
De overlooptijd tussen vergaderingen is nul. Dat gaat niet, er zou 5 minuten ertussen 
gepland moeten worden (toilet, drankje halen en van zaal wisselen). Tot slot oppert de 
heer Groenewege het idee om agendapunten heel kort te agenderen (totaal 15 min). 
Anderen vinden dit lastig omdat er 14 partijen zijn. Dat is lastig te doen in 15 minuten. 
In Den Haag wordt op een dergelijk manier gewerkt, gekeken kan worden hoe dat gaat.  

Mevrouw Van Vugt-Roose vindt de beeldvormingssessies soms lang en de 
oordeelsvormende juist te kort. Daarnaast verzoekt zij in het kleurenschema ook de 
thema's erbij te vermelden (zoals bij de Agendacommissie). Tot slot vraagt ze waar de 
verslagen van commissies staan. De griffier gaat dit na.  

Mevrouw Pichel kan de Dordtse Dinsdag niet vergelijken met het vorige model. Wel 
ondervindt zij veel steun en faciliteiten vanuit de Griffie.  

De heer Schalken ervaart dat hij nu makkelijker bij andere onderwerpen gaat zitten dan 
voorheen. Het eten is goed verzorgd en een mooi moment om contact met elkaar te 
hebben. De grens tussen oordeelsvormen en beeldvormen is soms nog wat zoeken. Het 
is heel fijn dat alles op dinsdag is. Ook de heer Schalken mist een overloopmoment of 
koffiemoment, wellicht kan dat ingebouwd worden. Tot slot vindt hij dat de voorzitters 
goed en prettig ondersteund worden vanuit de Griffie.  

7. Evaluatie Herdenking 4 mei 
Dit onderwerp staat op verzoek van de heer Schalken op de agenda. Hij licht toe dat het 
dit jaar bij de Herdenking anders ging dan andere jaren. De muzikale bijdrage was mooi, 
maar hij miste de bijeenkomst in de Wilhelminakerk. Daarnaast heeft hij vragen over de 
het hijsen van de vlag en de krans die vóór de herdenking wordt gelegd.  

De voorzitter geeft aan dat dit formeel geen punt voor het Presidium is, dit ligt bij de 
burgemeester. Het is volgens protocol dat de vlag op 4 mei halfstok hangt. Omdat de tijd 
vóór 20u beperkt is, is er maar ruimte voor het leggen van één krans. De bijeenkomst in 
de Wilheminakerk wordt niet door de gemeente georganiseerd. De voorzitter roept ieder 
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op zich met tips bij hem te melden. De leden van het Presidium hebben niet de behoefte 
dit verder in het Presidium te evalueren.  

8. Zomerbbq 
Het Presidium besluit voor de zomerBBQ uit te nodigen: 

- raads- en commissieleden met partners 
- collegeleden met partners 
- leden Rekenkamercommissie 
- medewerkers van de Griffie 

Bij een andere gelegenheid kunnen leden van de ambtelijke organisatie (o.a. directeuren 
en clustermanagers) worden uitgenodigd. Dat kan bij de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Besloten wordt hier dan geen partners voor uit te nodigen.  

Uiteraard zorgt de griffie dat er voor mensen die vegetarisch, veganistisch of Hallal eten 
ook passend eten aanwezig is.  

9. Rondvraag 
De voorzitter roept iedere fractie op na te denken welke stedenband zij willen steunen: 
Bamenda Midden-Afrika, Dordrecht Zuid-Afrika, Varna Bulgarije, Hastings Engeland of 
Recklinghausen in Duitsland.  

De verdeling van de stedenbanden zal in september terug komen op de agenda. 
Afgesproken wordt dat iedere fractie de voorkeur doorgeeft aan de griffier.  

Mevrouw Koene geeft aan dat in het kader van de AVG zaken soms 'achter het slotje' 
staan. Maar bezoekers van de site zien dan letterlijk niks. Kan hier serieus naar gekeken 
worden, dit komt raar over. De griffier neemt dit mee.  

Mevrouw Koene vraagt aandacht voor het proces rondom de zendmachtiging. Er staat 
dat dit is afgestemd met de Griffie, maar het moet nog in de Agendacommissie. Het klopt 
dat dit nog naar de Agendacommissie gaat, besloten wordt daar in het Presidium niet 
verder op in te gaan.  

Gevraagd wordt naar de stand van zaken in het politiek centrum. De griffier licht toe dat 
er verbouwd kan worden: de bovenste grote kamer wordt dan verdeeld in drie ruimtes. 
Het Presidium is niet enthousiast over het maken van nog meer kleine hokken. 
Daarnaast gebruikt momenteel niet iedere partij gebruikt de fractiekamer. Sommigen 
gaan ook naar het stadskantoor op maandagavond. Afgesproken wordt dat de 
verbouwing 'on hold' wordt gezet, er nog verder nagedacht wordt over mogelijkheden en 
iedere fractie om input wordt gevraagd. De griffier komt er later op terug.  

 

 


