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Besluitenlijst Presidium       

Datum: 23 september 2021 

Aanwezig: dhr. W. Kolff – voorzitter  

   mw. I. Koene – Gewoon Dordt 

     mw. K. Kruger – Groen Links 

  dhr. W. van der Kruijff - CDA 

   dhr. M. Merx – VVD 

   dhr. A. Polat – D66 

   dhr. R. Portier – SP  

   dhr. D. Schalken – BVD 

   mw. M. Stolk - VSP  

   dhr. J. Veldman – CU/SGP 

   dhr. C. van Verk – PvdA 

  mw. A. Wepster – griffier  

Afwezig: dhr. D. van Leeuwen – PVV     

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt met instemming van de leden 

vastgesteld.  

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

3. Verslag 3 juni en 8 september 2021  

De verslagen worden conform vastgesteld.   

4. Fysiek vergaderen 

Het voorstel is de maatregelen van de rijksoverheid vanaf 25 september te volgen: 

- loslaten van 1,5m afstand 

- geen coronacheckapp in overheidsgebouwen 

Hiermee kan terug gegaan worden naar de 'normale' manier van fysiek vergaderen. Ook 

pers en publiek is weer welkom bij de vergaderingen. De leden van het presidium 

stemmen hiermee in. Hierbij een paar wensen: 

- houdt MS Teams open als optie voor bijvoorbeeld werkgroepen. Neem de positieve 

lessen uit de coronaperiode mee naar de toekomst.  

- Kijk (wederom) eens goed naar het binnenklimaat van stadhuis en stadskantoor 

- Corona is nog niet voorbij, dus geef elkaar desgewenst de ruimte  

Op de vraag wat als een raadslid niet is gevaccineerd antwoordt de voorzitter dat het 

gaat om de collectieve bescherming. De vaccinatiegraad is nog niet optimaal, maar wel 

zodanig dat de 1,5m is afgeschaft. Overige maatregelen (zoals coronacheckapp) gelden 

niet in overheidsgebouwen en vergaderingen van het openbaar bestuur. Er kan niet 

voorkomen worden dat niemand Corona krijgt, maar bij elkaar wordt de bescherming 

voldoende geacht.  

5. Reservedatum commissievergaderingen 16 november 2021 

Ingestemd wordt met de voorgestelde reserverdatum. Het is aan de commissie om hier 

wel / geen gebruik van te maken. Afgesproken wordt om de themabijeenkomst van 17 

november te schrappen.  
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6. Gezamenlijk campagneplan en Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 

Het Presidium stemt in met enkele kanttekeningen in met het campagneplan: 

- Op één dag de verkiezingsmarkt en het debat is niet handig. Dit graag anders doen.  

- Denk goed na over de verkiezingsmarkt: op welke plaats doe je het en hoe zorg je 

dat er enige beschutting is (het was vorige keer heel koud). Te denken valt aan het 

oude V&D-pand of dichte, wat meer aangeklede tenten en/of een andere plaats op de 

markt.  

Mevrouw Koene geeft aan dat Gewoon Dordt nieuwe ideeën heeft ingebracht, maar deze 

hebben de meerderheid (van het campagneleidersoverleg) niet gehaald. Dit geldt ook 

voor het idee van filmpjes van de VSP.  

De heer Portier is van mening dat de uitgaven voor cadeaus minder mogen en vindt de 

uitgaven voor de introductie van de nieuwe raad groot.  

7. Vergaderschema 2022 

Het Presidium houdt graag vast aan 'alle vergaderingen op dinsdag'. De uitzondering in 

december (woensdag 7 december) wordt dan ook geschrapt. Dit heeft tot gevolg dat er 

in december maar één Dordtse Dinsdag is.   

 

Daarnaast is het goed het zomerreces wat te verlengen. Iedereen heeft na campagne-, 

formatie- en introductietijd wat meer tijd nodig. Daarom besluit het Presidium week 34 

(week van 22 augustus) ook nog bij het zomerreces te trekken. Hiermee verschuift de 

zomerbarbecue naar 30 augustus. Dit impliceert dat er maar één Dordtse Dinsdag is voor 

de debatraad van 13 september.  

8. Zomerreces 

Mevrouw Koene geeft aan dat de periode in de zomer zich ervoor leent om in een 

onderwerp te duiken en vindt het vreemd dat de griffie (en de ambtelijke organisatie) 

dan alleen voor spoedgevallen bereikbaar is. De heer Portier sluit zich hierbij aan.  

De heer Van Verk geeft aan dat de medewerkers van de griffie veel uren maken. In de 

zomer is iedereen vrij, zo ook de mensen van de griffie. Het is niet sociaal hen te vragen 

wel aanwezig te zijn, juist in de recesperiode kunnen zij hun meeruren compenseren. De 

andere presidiumleden sluiten zich hierbij aan. Daarnaast is de ervaring dat als het echt 

nodig is, de griffie bereikbaar is. Wel wordt gevraagd of gekeken kan worden of de 

raadsgriffiemailbox bijgehouden kan worden. De griffier neemt dit mee. Ook zij beaamt 

hetgeen de heer Van Verk aangaf. Daarnaast werkt de griffie hard als de raad hard werkt 

en leunt zij achterover als de raad dat ook doet. Tijdens het reces is er ook bijna geen 

werk op de griffie.  

Het presidium besluit de huidige situatie te handhaven.  

9. Sympathiebetuigingen 

Mevrouw Koene vraagt zich af wanneer er vanuit de raad sympathiebetuigingen worden 

geuit en of bloemen of een brief het meest gepast zijn. De leden van het presidium 

wisselen hierover van gedachten. Geconcludeerd wordt dat het situationeel is en per 

geval tot geval bekeken wordt wat het meest gepast is.  

10. Evaluatie financiële gevolgen rechstpositieverordening periode 9-2020  

      tot 9-2021 

De heer Veldman complimenteert de griffie met de wijze waarop dit is uitgevoerd. 

Desgevraagd licht de griffier toe dat: 

- de reis- en verblijfskosten een vaste toelage is, deze is doorgelopen in Coronatijd 
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- commissieleden een vast bedrag krijgen per bijgewoonde vergadering. Dit is wettelijk  

   zo geregeld. Dordrecht wijkt in de vergoeding in positieve zin af.  

Het presidium besluit conform het voorgestelde besluit.  

11. Rondvraag 

De heer Veldman vraagt om een update over de veiligheidssituatie in Dordrecht. Er zijn 

het afgelopen half jaar heftige dingen gebeurd in Dordrecht en heeft behoefte aan 

duiding; is dit incidenteel, zit er meer achter, wat is de uitleg? 

De voorzitter geeft aan dat er veel verschillende incidenten plaatsvinden. Er komen een 

paar momenten dat veiligheid centraal staat. Zo komt er een thema-avond bij de 

commissie bestuur & middelen en dient kort na de verkiezingen weer een integraal 

veiligheidsplan te worden vastgesteld. Daar kan de raad prioriteiten meegeven.  

Het presidium wisselt van gedachten over het thema veiligheid; hoe wordt gedrag 

gecorrigeerd? Hoe omgaan met mensen met GGZ-problematiek op straat? Komt het door 

de Coronaperiode en gaan mensen nu los? Wellicht is een thema-avond over veiligheid 

een idee. Het presidium verzoekt hierover in de commissie B&M te spreken en dit vorm 

te geven.   

 


