
AGENDERINGSVERZOEK COLLEGE 
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 14-11-2022
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Contactambtenaar: Marten Meinster

Onderwerp agenderingverzoek: Nieuwe regeling openbaar vervoer minima
Verzochte vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich 
laat informeren zodat zij zich daarna een 
beeld/oordeel bij een onderwerp kan 
vormen. Politiek debat vindt in deze fase 
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten 
uitwisselen om daarna via een politiek 
debat tot een definitief standpunt te 
komen. 

 Beeldvormend
X Oordeelsvormend 

Nadere specificatie bij 'beeldvormend':

 Technische briefing
 Informatieve presentatie 
 Consultatie 
 Werkbezoek op locatie
 Rondetafelgesprek met deskundigen
 Kennisbijeenkomst
 Anders: 
………………………………………………...

Benodigde tijd (naar verwachting): 60 minuten
Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op 
of voor een bepaald moment op de 
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

13 december, zodat 20 december 
besluitvorming plaats kan vinden.

Aanleiding agenderingsverzoek: Er wordt gewerkt aan het raadsvoorstel voor 
de nieuwe regeling voor OV voor financieel 
meer kwetsbare inwoners, waaronder 
inwoners met een laag inkomen en hogere 
leeftijd. Hierover heeft al communicatie plaats 
gevonden in het kader van de begroting. O.a. 
het AD heeft n.a.v. daarvan een bericht 
gepubliceerd dat er na december een nieuwe 
regeling beschikbaar is voor OV voor ouderen 
met een laag inkomen. We bieden bij voorkeur
vanaf 1 januari 2023 een alternatieve regeling 
aan waardoor besluitvorming in 2022 gewenst 
is. Echter, doordat de onderhandelingen met 
de vervoerder over de kaders en kosten nog 
plaats vinden, kan het raadsvoorstel nog niet 
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Agenderingsverzoek kan
worden ingediend via

raadsgriffie@dordrecht.n
l.

mailto:raadsgriffie@dordrecht.nl
mailto:raadsgriffie@dordrecht.nl


worden /ingediend en verwachten wij dit begin
december gereed te hebben.

Doel van agendering: 
(beoogd resultaat)

Agenderen voor oordeelsvorming, in 
afwachting van het raadsvoorstel 
(vermoedelijk 1e week december gereed).

Vervolgproces na bespreking: Besluitvorming op 20 december, zodat 
inwoners vanaf januari 2023 gebruik kunnen 
maken van de regeling.

Overige informatie en evt. 
bijlagen:
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