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Besluitenlijst Presidium  

Datum: 27 september 2022 
 
Aanwezig: Dhr. N. Burakçin, GroenLinks 
  Dhr. P. Groenewege, Partij voor de Dieren 
   Dhr. A. Gündogdu, Op ons Eiland 
   Dhr. R. den Heijer, VVD 
   Dhr. D. van Leeuwen, PVV  
   Mw. I. Koene, Gewoon Dordt  
   Dhr. W. Kolff, Voorzitter 
   Mw. R. Pichel, Forum voor Democratie 
   Dhr. M. Safranti, DENK 
   Dhr. D. Schalken-den Hartog, Beter voor Dordt 
   Mw. M. Schnabel, PvdA 
   Mw. M. Stolk, VSP 
   Dhr. L. Struijk, CU/SGP 
   Mw. F. van Vugt-Roose, CDA 
   Mw. A. Wepster, Griffier 

Afwezig: Dhr. R. Portier, SP 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vast gesteld, afgesproken wordt dat een volgende keer het 
onderwerp 'openstellen functie werkgeversdelegatie voor alle raadsleden' op de agenda 
komt.  

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

3. Verslag 16 juni 2022 
De naam van de heer Struijk staat een aantal keer verkeerd gespeld. Dit wordt 
aangepast.  

De griffier licht naar aanleiding van het verslag toe dat is uitgezocht of afgeweken mag 
worden van de landelijke vergoeding voor commissieleden. Dit is nagegaan bij de VNG en 
aangegeven is dat de Gemeenteraad dit bij verordening mag vaststellen op basis van 
artikel 3.4.2.b. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.  

4. Fractiekamers 
Er zijn 14 fracties en 12 kamers beschikbaar in het politiek centrum van het Stadhuis. De 
SP heeft aangegeven een ruimte op het stadskantoor ook akkoord te vinden. De overige 
fracties hebben bij de inventarisatie aangegeven graag een eigen kamer te willen in het 
politiek centrum. In het voorstel is een aantal mogelijke opties geschetst, waarop de 
griffier aanvult dat verbouwen de gemeente €37.000 kost.  

De heer Burakçin vindt dat met verbouwen veel geld gemoeid is. Het valt GroenLinks op 
dat niet alle fracties op dezelfde dag vergaderen. Wellicht kunnen kamers gedeeld 
worden? GroenLinks staat hier positief in.  

Mevrouw Koene is niet voor rouleren en niet voor verbouwen. Een kamer delen met een 
fractie die op zondag vergadert behoort voor Gewoon Dordt tot de mogelijkheden.  

Het CDA hoopt dat er nog een partij is die geen aanspraak op een kamer wil maken.  
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Mevrouw Schnabel geeft aan dat de PvdA tevreden is met een kamer op het 
stadskantoor. Er zijn wel spullen die zij dan kwijt moeten (liggen nu in de fractiekamer). 
Mw. Schnabel wil het graag voor de zekerheid nog even afstemmen in de fractie. 
Mevrouw Stolk geeft aan dat de PvdA altijd de kamer van de VSP mag gebruiken en 
mevrouw Pichel is bereid een kamer te delen met de PvdA.  

De heer Safranti kijkt uit naar de nieuwe indeling. De griffier licht toe dat er, als duidelijk 
is wie geen eigen kamer heeft, op volgorde van fractiegrootte fracties een kamer kunnen 
kiezen. Dit kan uiteraard pas als er helderheid is over wie mogelijk geen kamer gebruikt 
(naast SP) of wie een kamer met elkaar deelt. De heer Safranti vraagt aandacht voor een 
kast voor de partij die de Kapel gaat gebruiken, zij kunnen nu hun spullen niet kwijt 
omdat deze ruimte met de Babsen wordt gedeeld.  

De heer Van Leeuwen licht toe dat de PVV er principieel en praktisch inzit; iedere fractie 
heeft recht op een eigen kamer (principieel) en een verbouwing is te duur (praktisch). 
Voor de PVV is de optie van rouleren ok.  

De heer Gündogdu geeft aan dat het voor Op ons Eiland goed is als zij een ruimte 
hebben op het stadskantoor waar alleen zij toegang toe hebben. Ook rouleren of delen is 
goed voor Op ons Eiland.  

Geconcludeerd wordt dat er niet verbouwd gaat worden en dat PvdA en Forum voor 
Democratie (waarschijnlijk) een kamer kunnen delen. Voor het opslaan van spullen moet 
een pragmatische oplossing worden gezocht.  

5. Jury Jongerenlintje 
Er zijn vanuit meerdere fracties raadsleden enthousiast om deel uit te maken van de jury 
voor het Jongerenlintje. Besloten wordt dat mevrouw Koene (Gewoon Dordt) en 
mevrouw Van Engelen (GroenLinks) namens de raad in de jury zullen deelnemen.  

6. Motie vreemd aan de orde van de dag 
Gesproken wordt over de inzet van het instrument 'motie vreemd aan de orde van de 
dag'. Ieder vindt het een belangrijk instrument wat altijd ingezet moet kunnen worden. 
Ook wordt gedeeld dat het plezierig is als er terughoudend mee om wordt gegaan. 
Urgentie is van belang en het is ook fijn als zaken eerst in een commissie kunnen worden 
voor besproken (in plaats van direct in de raad). Dat kan bijvoorbeeld via een 
agenderingsverzoek.  

De heer Groenewege merkt op dat er afgelopen raad veel 'moties vreemd' waren omdat 
antwoordbrieven niet geagendeerd kunnen worden. Eigenlijk zouden commissies ook een 
onderwerp voor de raad moeten kunnen agenderen als er geen RIB of RV aan ten 
grondslag ligt (bijvoorbeeld antwoorden op artikel-40-vragen). Er wordt dan alleen 
gesproken over moties die dan over dat onderwerp worden ingediend. Afgesproken wordt 
dat dit wordt meegenomen in de evaluatie. Ook vraagt de heer Groenewege de Griffie 
nogmaals te kijken naar het Haagse 2-minuten-debat.  

De heer Burakçin geeft aan dat er voor RIB's ook 8 fracties nodig zijn om het agenderen. 
Wellicht moet deze drempel verlaagd worden? Afgesproken wordt dat dit nu niet aan de 
orde is, en dat hier heel bewust voor gekozen is. Ook dit kan terugkomen in de evaluatie.  

7. Stedenbanden 
Verzocht is welke fracties een stedenband willen steunen. De voorkeuren zijn als volgt:  

 VVD: Dordrecht ZA (1) en Varna (2) 
 CU/SGP: Bamenda (1) en Dordrecht ZA (2) 
 Gewoon Dordt: geen 
 Partij voor de Dieren: geen 



 

3 
 

 DENK: Varna (1) en Dordrecht Zuid Afrika (2) 
 VSP: Recklinghausen (1) en Varna (2) 
 GroenLinks: Bamenda 
 Beter voor Dordt: Dordrecht ZA en Recklinghausen  
 CDA: Dordrecht ZA 
 PvdA: Bamenda en Varna  
 Op ons Eiland: Hastings 
 Forum voor Democratie: Hastings 

Afgesproken is dat iedere partnerstad steun krijgt uit maximaal 3 partijen. De griffier 
mailt de verdeling en als er teveel fracties zijn voor een stedenband zal er geloot worden.  

De verdeling ziet er dan als volgt uit: 
 

Dordrecht Zuid-Afrika VVD, CDA (1e keus) en CU/SGP, DENK en BVD loten voor 1 plek 
Bamenda CU/SGP, GroenLinks en PvdA 
Varna DENK (1e keus) en VSP, PvdA, VVD loten voor 2 plekken 
Recklinghausen VSP en BVD 
Hastings Op ons Eiland en Forum voor Democratie 

 
Het loten kunnen we tijdens het volgend presidium doen.  
 
Wat wij als Dordrecht bijdragen aan de stedenbanden verschilt per stedenband. Soms is r 
sprake van ontwikkelingshulp, of sportuitwisselingen, of inhoudelijke uitwisseling, et 
cetera. Er komt een evaluatie waarbij ook de financiën worden meegenomen.  

8. Vergaderschema 2023 
Ter vaststelling ligt voor het vergaderschema 2023. De heer Gündogdu vraagt naar de 
meivakantie, die verschilt per school. De griffier licht toe dat iedere school mag afwijken 
van de landelijke richtlijn en een week ervoor of erna vrij kan plannen. Daarin zijn er 
verschillen tussen scholen, wat plannen lastig maakt. In het schema is uitgegaan van de 
landelijke richtlijn.  

Mevrouw Koene vindt het jammer dat de griffie tijdens het zomerreces dicht is en vraagt 
om een minimale bezetting van 1 persoon. De griffier licht toe dat als de raad hard 
werkt, de griffie hard werkt en andersom. De zomerweken zijn heel rustig en bij uitstek 
hét moment voor leden van de griffie om vrij te zijn en bij te komen. De griffier kan dan 
ook niet garanderen dat er altijd iemand is. Wel wordt gestreefd om iedere week de 
mailbox uit te lezen en echt urgente zaken daaruit op te pakken (bijv. doorsturen van 
artikel 40-vragen).  

De legenda wordt nog aangepast en het presidium stemt in met het voorliggend 
vergaderschema.  

9. Rondvraag 
Mevrouw Koene herinnert ieder aan de bezetting aan de vergadertafels; er moet voor 
iedere fractie ruimte zijn voor minimaal 1 persoon. Het gebeurt nog steeds dat er 3 
personen van één fractie aan tafel zitten, waardoor anderen geen plaats hebben.  

De heer Groenewegen vraagt aandacht voor het vlees op de BBQ, dit was allemaal halal. 
Hij vraagt of dit een optie kan zijn en de rest van het vlees verdoofd geslacht. Hiermee 
wordt ingestemd en de griffier neemt dit mee voor de volgende keer.  
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De heer Den Heijer vraagt aandacht voor de livestreams. Hij kan niet alles op zijn Ipad 
terug kijken. De griffier vraagt iemand van de griffie hierover contact met hem op te 
nemen.  

 

 


