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Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd: 
Een voorkeur uit te spreken voor een van de genoemde opties met betrekking tot 
fractiekamers.  

Samenvatting: 
Tijdens het vorig Presidium heeft de griffier de stand van zaken rondom de fractiekamers 
in het stadhuis toegelicht. Er zijn momenteel 11 fractiekamers en de kapel die een fractie 
kan delen met de trouwambtenaren (maakt Denk momenteel gebruik van). Er zijn dus 
12 kamers in het politiek centrum beschikbaar voor 14 fracties.  

Gebouwbeheer heeft plannen uitgewerkt om de grootste kamer helemaal boven (daar is 
Beter voor Dordt momenteel gehuisvest) op te delen in drie kleinere kamers en dit 
tijdens het zomerreces uit te voeren. Alle fracties zouden dan een plaats kunnen krijgen 
in het politiek centrum.  

U heeft als presidium uitgesproken het ongewenst te vinden om te gaan verbouwen en 
het nog 'hokkeriger' te maken. Aangegeven is dat niet alle fracties hun fractiekamers 
gebruiken en dat sommigen het prima vinden om op de maandagavond een ruimte op 
het stadskantoor te gebruiken. Tijdens de raadsvergadering kunnen twee partijen dan de 
B&W-kamer en Jachtkamer gebruiken voor overleg tijdens schorsingen en voor en/of na 
de vergadering.  

Afgesproken is dat de griffie inventariseert wie wel/geen aanspraak wil maken op een 
vaste kamer op het stadhuis. Als er twee fracties geen vaste kamer hoeven, hoeft er niet 
verbouwd te worden en kunnen de kamers opnieuw verdeeld worden (kiezen naar 
grootte van partij op basis van aantal stemmen).  

De griffier heeft uitvraag gedaan bij alle fracties en hieruit blijkt dat álle fracties, behalve 
de SP, aanspraak willen maken op een vaste kamer in het politiek centrum van het 
stadhuis.  

Concreet betekent dit dat 13 fracties een kamer willen en er 12 kamers beschikbaar zijn 
in het politiek centrum van het stadhuis (11 vaste en 1 gedeelde met de 
trouwambtenaren). Er is een aantal opties: 

1. Toch verbouwen, zodat ieder aanspraak kan maken op een kamer. 
Hier zijn kosten aan verbonden en maakt het politiek centrum 'hokkerig' en het is de 
vraag of dit toekomstbestendig is.  
 

2. Er is toch nog een fractie naast de SP die deze bestuursperiode geen aanspraak 
maakt op een vaste kamer in het politiek centrum. De vraag is of een van de partijen 



 
hiertoe bereid is.  
 

3. Er komt een roulatie/deelsysteem. Bijvoorbeeld de 6 eenmansfracties delen 4 kamers 
en er zijn steeds 2 partijen (of 1 als de SP vast op het stadskantoor vergadert) die 
een half jaar gebruik maken van het stadskantoor, het volgende half jaar doen twee 
andere partijen dat, etc. Dit voorbeeld impliceert dat een eenmansfractie van de 1,5 
jaar een 0,5 jaar geen vaste kamer heeft (of van de 2,5 jaar een 0,5 jaar geen vaste 
kamer als SP hierin niet meegenomen wordt). Uiteraard zijn er ook andere roulatie- 
of deelmodellen denkbaar.  
In dit geval moeten er goede en heldere afspraken aan de voorkant worden gemaakt.  
 

4. Andere opties? 
Wellicht zijn er nog goede suggesties om het op een andere manier op te lossen?  
 

Het gebruiken van het andere gedeelte van het stadhuis (niet zijnde het politiek 
centrum) op maandagavond behoort niet tot de mogelijkheden. Hiervoor moet er altijd 
een bode aanwezig zijn wat hoge kosten met zich meebrengt.  

Financiële consequenties: 
Aan het verbouwen van het stadhuis (optie 1) zijn kosten verbonden. Die komen ten 
laste van Gebouwbeheer van de gemeente Dordrecht.  

Vergaderstukken: 
Geen 

Vervolgproces: 
Afhankelijk van het besluit 


