
OPENBARE BESLUITENLIJST
AGENDACOMMISSIE DORDRECHT VAN  7 MAART 2023

OPENING

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Bij de agendacommissie zijn aanwezig:
de heren Boersma, Van der Spoel, Van der Kruijff (plv. technisch voorzitter) en de 
dames Pichel, Van Engelen, en Wepster (griffier).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Besluitenlijst agendacommissie van 21 februari 2023 

Besluit
De besluitenlijst van 21 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 NIEUW INGEKOMEN STUKKEN 

3 Agenderingsverzoek Auditcommissie aan Agendacommissie voor extra 
vergaderingen  

Besluit
De agendacommissie besluit op de termjinagenda op dinsdag 18 april en dinsdag 
27 juni extra vergaderingen in te plannen. Conform afspraak vindt deze 
vergadering in de middag plaats, desnoods op bijvoorbeeld 18 april als derde 
parallelsessie. 

4 Agenderingsverzoek Rekenkamercommissie Dordrecht aan 
agendacommissie Kick off presentatie onderzoeksopzet naar de 
leefbaarheid en Veiligheidsbeleving 

Besluit
De agendacommissie besluit om deze kick-off beeldvormend op dinsdag 21 
maart in te plannen. 

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht



5 Brief van K. van Wijngaarden over uitbreiden 30 km per uur zone 
Zuidendijk 

Besluit
De agendacommissie besluit de brief in handen te stellen van het college voor 
beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord. 

Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht 

6 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiële 
financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht (vijfde wijziging) - 
Raadsvoorstel

Besluit
De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

7 Beschikbaar stellen van Uitvoeringskrediet Opgave Groen-Blauwe Stad - 
Raadsvoorstel

Besluit
De Agendacommissie besluit een beeldvormende 
commissievergadering (technische briefing) in te plannen over dit raadsvoorstel 
en daarbij ook de relatie tussen het gevraagd besluit en de diverse subsidies 
waarvan vermelding wordt gemaakt toe te lichten.

8 Vaststellen en beschikbaar stellen van een reservering Doorstartnotitie 
Programma Energietransitie 2023 – 2026 - Startnotitie

Besluit
De Agendacommissie besluit een beeldvormende commissievergadering 
(technische briefing, 1 uur) in te plannen over dit raadsvoorstel en vervolgens nog 
een beeldvormende commissievergadering in de vorm van een rondetafel geprek 
of themabijeenkomst met stakeholders, zoals corporaties, ECD, HVC, Drechtse 
Stromen, Drechtse Energie, Platform Duurmaanheid, Natuurorganisaties en 
eventuele anderen. Er zullen ook insprekers aanwezig zijn. Duur van de 
vergadering wordt 1,5 uur.

9 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie 
PvdD over Plastic bankjes Wantijdijk - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De Agendacommissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

10 Beantwoorden door het college van artikel 40-vervolgvragen van de 
fractie PvdD over Wat gebeurt er met de damherten in Park Merwestein? - 
Antwoordbrief artikel 40/41



Besluit
De agendacommissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

11 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Herten horen in Park Merwestein - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De agendacommissie besluit het agenderingsverzoek van de fracties VVD, Denk, 
VSP, Fractie van Leeuwen, Op Ons Eiland, FvD, BVD, Fractie van Waardhuizen, SP 
en CDA voor een beeldvormende commissievergadering in de vorm van een 
gesprek/rondetafelgesprek te honoreren.
Voor deze vergadering zullen o.a. prof. J. Reumer en Stichting Park Merwestein 
worden uitgenodigd.

12 Brief van M. Top betreffende aandacht voor de politiek inzake milieu en 
klimaat Chemours PFAS 

Besluit
De Agendacommissie besluit de brief in handen te stellen van het college voor 
beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 

13 Vaststellen en beschikbaar stellen van een krediet Sportvisie 2030 - 
Niemand buitenspel in Dordrecht   - Raadsvoorstel

Besluit
De agendacommissie besluit twee beeldvormende 
commissievergaderingen (op 21 en 28 maart) in te plannen over dit 
raadsvoorstel:

1. Eerste commissievergadering in de vorm van een rondetafelgesprek (1,5u) 
waar experts worden uitgenodigd om vanuit diverse invalshoeken met de 
commissie inhoudelijk in gesprek te gaan over de ambities en doelstellingen 
uit het raadsvoorstel. De Sportvisie 2030 is langs drie thema's opgebouwd: 
fysieke infrastructuur voor sport en bewegen (hardware), organisatie van 
sport (orgware) en sportparticipatie (software). Voorgesteld wordt om de 
volgende partijen hiervoor uit te nodigen: Kenniscentrum Sport en 
Bewegen, of Mulier instituut of NOC*NSF of Nederlandse Sportraad vanuit 
perspectief een leven lang sportplezier voor alle Dordtenaren, TRACK 
landscapes vanuit perspectief van ongeorganiseerde sporters door analyse 
naar gedrag van actieve gebruikers in stedelijk landschap en de Dordtse 
Sportraad. 

2. Tweede commissievergadering in de vorm van technische briefing (1,5u), 
waarvoor bureau Sport en Ruimte en Drijver en Partners worden 
uitgenodigd om een technische toelichting te geven over vitale sportparken 
en het Verenigingshallenplan (VHP).

14 Raadsinformatiebrief over Resultaten en ontwikkelingen Dordtpas - 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
https://www.track-landscapes.com/
https://www.track-landscapes.com/
https://www.sportenruimte.nl/
https://www.drijver-en-partners.nl/ons-team/rob-de-vries


Raadsinformatiebrief

Besluit
De Agendacommissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de 
raad te sturen.

15 Artikel 40 vragen RvO van de fractie GroenLinks over toezegging gratis 
Dordtspas voor Dordtse politieagenten 

Besluit
De Agendacommissie neemt kennis van de gestelde artikel 40-vragen in 
afwachting van beantwoording door het college.

16 Beantwoorden door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie  
PVV over Standpunt gemeente inzake Pfizergate - Antwoordbrief artikel 
40/41

Besluit
De Agendacommissie besluit de beantwoording ter kennisgeving aan te nemen.

17 Opmerkingen en vragen van E. Hensen n.a.v. bewonersavond AZC op 23 
februari 2023  

Besluit
De agendacommissie besluit de brief voor beantwoording in handen te stellen van 
het college. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

Lerend en Ondernemend Dordrecht 

18 Inzet gereserveerde middelen Programma Glansrijke Toekomst voor de 
Dordtse jeugd 12-27 jaar (Agenda 2030) - Raadsvoorstel

Besluit
De Agendacommissie besluit een beeldvormende 
commissievergadering (technische briefing; 1,5u) in te plannen over de 
Startnotitie Opgave Human Capital & Arbeidsmarkt i.c.m. dit raadsvoorstel. 

19 Vaststellen Startnotitie opgave Human capital & Arbeidsmarkt - 
Startnotitie

Besluit
De Agendacommissie besluit een beeldvormende 
commissievergadering (technische briefing; 1,5u) in te plannen over de 
Startnotitie Opgave Human Capital & Arbeidsmarkt i.c.m. het raadsvoorstel Inzet 
gereserveerde middelen Programma Glansrijke Toekomst voor de Dordtse jeugd 
12-27 jaar (Agenda 2030). 

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht



20 Brief van mevr. Jansen inzake aanpak verkeersveiligheid op kruising 
Provincialeweg en Hastingsweg 

Besluit
De Agendacommissie besluit de brief in handen te stellen van het college voor 
beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

21 Vaststellen Controleprotocol 2022 en Normenkader 2022 gemeente 
Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel door te sturen naar de 
gemeenteraad als hamerstuk. 

22 Informatiebrief van de Veiligheidsregio ZHZ betreffende bevindingen 
omtrent herfinanciering leningenportefeuille 2021 

Besluit
De Agendacommissie besluit  de brief voor kennisgeving aan te nemen en aan de 
opsteller de informatiebrief mee te geven dat deze lastig lees- en begrijpbaar is 
opgesteld. 

23 Provincie ZHZ: Rapportage van het Programma Beter Bestuur 2022 

Besluit
De Agendacommissie besluit deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 

TENSLOTTE/OVERIG

24 Agenda komende Dordtse Dinsdagen 

Besluit
De agendacommissie besluit het dagschema voor de Dordtse Dinsdag van 21 
maart 2023 ongewijzigd vast te stellen.
Het verzoek van de fractie VVD om RV over de Sportvisie en Ontwikkelplan Wantij-
West aansluitend aan elkaar te behandelen i.p.v. parallel gezien de hoge mate van 
overlap in portefeuille wordt niet gehonoreerd. Dit omdat wethouder De Jonge als 
portefeuillehouder dan twee onderwerpen parallel geagendeerd heeft staan en valt 
of Sport of Wantij-West tegelijk met de Mobiliteitstransitie, hetgeen ook inhoudelijk 
overlapt.

25 Rondvraag 

Besluit



Dhr. Boersma geeft aan dat dit zijn laatste agendacommissie is geweest en dankt 
de overige leden voor de samenwerking.
De voorzitter bedankt dhr. Boersma voor zijn inzet voor de commissie.

26 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


