
De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het bijwonen van 
de openbare vergadering die DINSDAG 10 mei 2022 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - 
Hugo Muys van Holy van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 17.30 uur.

De Voorzitter,

D.F.M. Schalken-den Hartog

OPENING
1 Opening
2 Besluitenlijst vorige vergadering
 NIEUW INGEKOMEN STUKKEN 
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
3 Brief van bewonersplatform i.o. inzake aanbieding Bewonersvisie op 

historische binnenstad mbt verkeer en parkeren
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het is door 
het bewonersplatform ook ter informatie toegestuurd.

4 Brief van Cooplink inzake ruimte voor wooncooperaties
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. 

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
5 Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch"

Toelichting:
De portefeuillehouders van de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen 
beogen de gebiedsvisie Balanceren in de Biesbosch aan de gemeenteraden aan 
te bieden. De nieuw geïnstalleerde gemeenteraad behandelt voor de eerste 
keer dit dossier, waardoor het verstandig is om te starten met een 
beeldvormende en informerende sessie.
Technische briefing (benodigde tijd: één uur). 

De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met de raden van Altena en 
Drimmelen zodat de raden een gezamenlijk beeld en dezelfde informatie 
ontvangen. Aangezien er meerdere raden deelnemen, wordt de bijeenkomst 
hybride georganiseerd, waarbij de raad van Dordrecht digitaal deelneemt.

6 Raadsinformatiebrief Ontwikkeling speelbos de Elzen
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

7 Artikel 40 vragen RvO van fractie Partij voor de Dieren over Kooien met dieren 
op Bijenmarkt
Toelichting:



U wordt geadviseerd deze vragen voor kennisgeving aan te nemen in 
afwachting van beantwoording door het college.

8 Brief van M. Slopiecki met klacht tegen gemeente Dordrecht over groen 
vernielingen op Pijnenburg
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze brief ter beantwoording in handen te stellen van het 
college en het college te verzoeken om een afschrift van het antwoord.

  Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
9 Artikel 40 vragen RvO van fractie DENK over Kostendelersnorm

Toelichting:
U wordt geadviseerd deze vragen voor kennisgeving aan te nemen in 
afwachting van beantwoording door het college.

Gezond en Levendig Dordrecht
10 Brief Commissariaat Media inzake Aanwijzen RTV Dordrecht als lokale publieke 

media
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze brief in handen van het college te stellen om in een 
raadsvoorstel een advies voor te bereiden over de vraag of de aanvrager (RTV 
Dordrecht) voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. De gemeenteraad 
wordt geacht binnen achttien weken, dat wil zeggen vóór 4 augustus 2022, 
haar advies uit te brengen. Dit betekent dat dit raadsvoorstel uiterlijk 5 juli ter 
besluitvorming op de raadsvergadering moet worden geagendeerd.

Leefbaar en Veilig Dordrecht
11 Artikel 40 vragen RvO van fractie PVV over Harde aanpak overlast in de 

Dordtse Kloostertuin
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze vragen voor kennisgeving aan te nemen in 
afwachting van beantwoording door het college.

Financiën
12 Aandelenoverdracht GRD transitie

Toelichting:
Tijdens de Agendacommissie op 12 april jl. bleek dat in het eerdere 
raadsvoorstel (KZa 2022-0045750 ) het woord "geen" was weggevallen in het 
voorgestelde besluit. Die omissie wordt door middel van dit raadsvoorstel 
rechtgezet. 
U wordt voorgesteld het eerdere raadsvoorstel af te voeren en dit 
raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 
mei aanstaande. 

13 Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Dienst Gezondheid & 
Jeugd
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze stukken door te geleiden naar het college, zodat het 
college een concept zienswijze kan opstellen en dit in een raadsvoorstel aan de 
raad kan voorleggen. Daarbij is het relevant om op te merken dat het 
Algemeen Bestuur voornemens is  om deze stukken vast te stellen tijdens de 



vergadering op 7 juli 2022 en dus de raad heeft gevraagd voor 20 juni te 
reageren. 
U wordt voorgesteld om op 14 juni een hamerraad in te plannen. 
Voorbereidend hierop kan een oordeelsvormende commissievergadering 
worden ingepland over de concept-zienswijzen van de diverse 
Gemeenschappelijke Regelingen op 31 mei. 

14 Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 OZHZ
Toelichting:
U wordt geadviseerd deze stukken door te geleiden naar het college zodat het 
college een concept zienswijze kan opstellen en in een raadsvoorstel aan 
de raad kan voorleggen. Daarbij is het van belang om op te merken dat 
Algemeen Bestuur voornemens is om op 7 juli deze stukken vast te stellen. De 
raad wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 toe te 
sturen. U wordt voorgesteld om (onder voorbehoud van haalbaarheid) op 31 
mei een oordeelsvormende commissievergadering in te plannen.

TENSLOTTE/OVERIG
15 Agenda komende Dordtse Dinsdagen
16 Uitwisseling ervaringen Agendacommissie
17 Rondvraag
18 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


