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AGENDERINGSVERZOEK RAADSFRACTIES 

AAN AGENDACOMMISSIE 

 

Datum verzoek: 03-06-22 

Indienende fractie(s): Gewoon Dordt 

Contactpersoon per fractie: Gertjan Kleinpaste 

 

Onderwerp agenderingverzoek: 

 

Wilt u een ingekomen stuk vanuit de 

Agendacommissie agenderen? Of een 

ander onderwerp waar (nog) geen 

formele stukken over zijn? 

 Ingekomen stuk op agenda eerstvolgende 

Agendacommissie:  

 

…………………………………………………………………… 

 

X Ander onderwerp: 

Door ons gewenst onderwerp over 

deelaspecten van het woningbouwprogramma  

 …………………………………………………………………… 

Gewenste 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. 

X Beeldvormend 

X Oordeelsvormend 

 

Nadere specificatie bij 'beeldvormend:' 

(zie volgende pagina voor de toolbox 

beeldvorming) 

 

X Technische briefing 

 Hoorzitting 

 Informatiemarkt 

X Gesprek 

 Rondetafelgesprek 

 Werkbezoek 

 Kennisbijeenkomst 

 Anders: ………………………………………………... 

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? 

Op één van de eerstvolgende Dordtse 

Dinsdagen 
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Aanleiding agenderingsverzoek: Proactief meedenken met het college van B&W 

vanuit de gemeenteraad.  

Het is belangrijk dat de nieuwe raad snel positie 

kan pakken op wat gewenst is binnen het 

woningbouwprogramma. 

Het mag van ons direct oordeelsvormend maar 

we snappen dat andere partijen hier eerst meer 

informatie op willen hebben. Vandaar zowel een 

technische briefing gekozen als een gesprek: 

wat is er mogelijk binnen het huidige beleid en 

wat vind je als raad met elkaar wenselijk? 

Doel van agendering:  

(beoogd resultaat) 

 

Wat wilt u bereiken met behandeling 

van het stuk of onderwerp? Welke 

(politieke) vraag of stelling moet 

centraal staan? 

Twee (deel)besluiten tot stand brengen die 

bijdragen aan het woningbouwprogramma en 

aan de urgentie op het gebied van betaalbaar 

wonen. 

Overige informatie en evt. 

bijlagen: 

Agenderingsverzoek 

 

Gewoon Dordt is verheugd dat de opgave 

voor huisvesting en woningbouw één van 

de vijf focuspunten is van het nieuwe 

college. Zoals wij het ook waarderen dat 

zij met een akkoord op hoofdlijnen de 

gemeenteraad meer in positie brengt. 

 

Voor ons reden ons daarin proactief op te 

stellen en vanuit de raad actief mee te 

denken en voorstellen te doen. 

 

Daarom willen wij het volgende graag 

agenderen op de Dordtse Dinsdag: 

• Het op korte termijn realiseren van een extra, 

met tijdelijke, betaalbare woningen om 

daarmee de wachttijden voor woningzoekenden 

enigszins terug te dringen; 

• Een beleidsuitspraak/kader vanuit de 

gemeenteraad op te stellen waarin wordt 

vastgelegd dat projectontwikkelaars die 

binnen de gemeente Dordrecht een 

project realiseren in het hogere segment 

worden verplicht dan ook een project te 

realiseren in het sociale/maatschappelijke 

segment 

 


