
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  12 MEI 2021

1 Recreatiezonering Biesbosch 

Besluit
De heer E. Barone  spreekt in op dit onderwerp en tevens op de Gebiedsvisie. Een 
schriftelijke versie van zijn reactie is bijgevoegd bij de stukken m.b.t. de 
Gebiedsvisie. Zijn aandachtspunten wil ook Staatsbosbeheer graag meenemen in 
de Recreatiezonering, tevens worden de aandachtspunten betrokken bij de 
bespreking van de Gebiedsvisie (zie volgende agendapunt). 

De heren Bakker en Blom van Staatsbosbeheer geven een toelichting op de 
recreatiezonering Biesbosch. Vragen die tijdens de commissie nog niet zijn 
beantwoord, kunnen ook na afloop nog worden beantwoord (via Griffie). De 
commissie stelt er prijs op om de definitieve versie, waarin de opmerkingen van de 
gemeenten en andere zienswijzen verwerkt zijn (verwacht in 2022) nog terug te 
laten komen ter bespreking.

Dit commissie stuurt dit stuk ter kennisname door naar de raad.

2 Gebiedsvisie Biesbosch - Balanceren in de Biesbosch. - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie geeft een aantal aandachtspunten en wensen mee ten aanzien van 
de Gebiedsvisie Biesbosch. Er wordt onder meer aandacht gevraagd voor het plan 
van bewoners van de Zuidendijk, voor het houden van een evaluatie van de 
Gebiedsvisie na een periode van een jaar, voor goede communicatie over de 
spanning tussen natuur en recreatie, voor goede faciliteiten die de Gebiedsvisie 
ondersteunen, zoals aanlegplaatsen en oplaadpunten voor elektrische vaartuigen, 
voor aantrekkelijke wandelroutes door het hele gebied voor een zo breed 
mogelijke doelgroep, voor een goede organisatie en mogelijk ook een uitbreiding 
van de handhaving, voor een goed bezoekersmanagement en tenslotte vraagt de 
commissie ook bijzondere aandacht voor de belangen van de ondernemers in het 
gebied.

De wethouder geeft aan dat voor extra voorzieningen en extra handhaving een 
voorstel zal voorbereiden voor de raad, zodra de gesprekken met de belangrijkste 
partner(s) (Staatsbosbeheer) hierover zijn afgerond. Ook komt er een separaat 
voorstel over het plan Zuidendijk, mogelijk ontvangt de raad dit nog vóór de 
zomer. Verder zegt de wethouder toe de aandachtspunten mee te nemen in de 
nadere uitwerking van de definitieve Gebiedsvisie. Hij verwacht deze in het derde 
kwartaal van dit jaar aan te kunnen bieden aan de raad.



De commissie stuurt dit stuk als hamerstuk naar raad.

3 Brief aan Gemeenteraad Reminder Brandbrief over de gebiedsvisie, 
recreatiezonering en netwerkorganisatie rond de Biesbosch.. 

Besluit
Deze brief is betrokken bij de bespreking van de Gebiedsvisie Biesbosch en wordt 
ter kennisname aangenomen. De commissie vraagt de wethouder om op korte 
termijn in gesprek te gaan met de briefschrijvers. De wethouder bevestigt dat dit 
gesprek gaat plaatsvinden.

4 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie stelt de agenda vast.

5 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 20 april 
2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst van 20 april vast.

6 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen aan het college.

7 Toelichting Burgerinitiatief oprichten wijkraad Sterrenburg 

Besluit
De heer Van de Burgt geeft een toelichting op het burgerinitiatief 'Wijkraad 
Sterrenburg', mede ingediend door de heren Hoffmann en Roelofs. De commissie 
heeft hier verschillende vragen bij die ook door de heer Van de Burgt worden 
beantwoord. De commissie verwacht het burgerinitiatief in juni, met de reactie en 
advies van het college, te bespreken in de commissie. 

8 Storting cumulatief preferent kapitaal Stedin Holding NV - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de volgende vergadering. De 
politieke vragen zijn: Wat moet de rol van het Rijk zijn bij deze investeringen? Is 
het wenselijk om aandelen Stedin te kopen nadat we juist aandelen Eneco 
verkocht hebben? Wordt er voldoende duurzaam geïnnoveerd? Hoe versterken 
deze investeringen het verdienvermogen van de stad? 

9 Innoveren voor Duurzame Groei - Raadsvoorstel



Besluit
De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de volgende vergadering met als 
politieke vraag: geeft dit raadsvoorstel voldoende invulling aan de breedgedragen 
wens van de raad om Dordrecht innovatiever te maken en wordt er duurzaam 
geïnnoveerd?

10 Vaststellen Nota Lokale Heffingen (9e wijziging Financiële Verordening) - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit voorstel door te geleiden naar de Auditcommissie (9 juni) 
ter toetsing alvorens het verder te bespreken of ter vaststelling naar de raad te 
zenden.

11 Raadsinformatiebrief Verantwoording ENSIA 2020  - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad te 
sturen.

12 Raadsinformatiebrief over stand van zaken rondom update NLDelta - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad te 
sturen.

13 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV Dordrecht inz Duidelijkheid 
inzake toezegging College van BW m.b.t. een officiële parkeerplaats voor 
vrachtwagenchauffeurs om te overnachten 

Besluit
De commissie neemt de vragen ter kennisgeving aan in afwachting van de 
beantwoording door het college.

14 Brief aan Raad inz Jaarstukken en Begroting GEVUDO 

Besluit
De commissie neemt de brief ter kennisgeving aan. Het college heeft een advies 
uitgebracht voor het al dan niet uitbrengen van een zienswijze (zie agenda 18 
mei).

15 Jaarstukken 2020 GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch i.l. 

Besluit



De commissie besluit de jaarstukken ter kennisname door te sturen naar de raad.

16 Aanbiedingsbrief VRZHZ inzake de jaarrekening 2020 en 
ontwerpbegroting 2022 

Besluit
De commissie besluit de jaarstukken 2020 ter kennisname aan te nemen en de 
ontwerpbegroting voor advies in handen te stellen van het college en de concept-
zienswijze op de begroting te bespreken in een volgende commissievergadering 
(beoogd: 8 juni).

17 VAR Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 

Besluit
De commissie besluit het VAR Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 ter kennisname 
aan te nemen.

18 Brief van G. van den Brink over herbestemming Berckepad 9 

Besluit
De commissie besluit deze brief te kennisname aan te nemen en deze te betrekken 
bij de bespreking van het raadsvoorstel m.b.t. Het Werfje (18 mei).

19 Brief aan gemeenteraad inz mogelijkheid nieuwe coffeeshop 

Besluit
De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan te nemen en door te geleiden 
naar het college ter beantwoording.

20 VNG Ledenbrief inzake Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid 

Besluit
De commissie besluit deze brief ter kennisname aan te nemen.

21 Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en 
tabaksverkoop 2020 

Besluit
De commissie besluit het rapport ter kennisname aan te nemen. De heer Veldman 
verzoekt het college om de informatie die hierover voor Dordrecht beschikbaar is 
te delen met de commissie.

22 Brief aan gemeenteraad mbt Toegang Ottersluis 

Besluit
De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan te nemen en door te geleiden 



naar het college voor beantwoording.

23 Termijnagenda. 

Besluit
De fractie van Gewoon Dordt vraagt op korte termijn een gesprek met de 
wethouder over de zorgelijke situatie bij het Evenementenbureau.

Tevens constateert de commissie dat de agenda met name op 2 juni erg vol is. De 
griffie geeft ter overweging aan dat de uitloopavond van 7 juli wordt ingezet voor 
de onderwerpen waar de commissie op 2 of 8 juni niet aan toe komt. Voorgesteld 
wordt de bespreekpunten toch te agenderen voor 2 (en 8) juni en aan de 
commissie te vragen zo veel als mogelijk toch af te handelen. Om te voorkomen 
dat het burgerinitiatief niet op de geplande datum besproken kan worden, wordt 
dit bespreekpunt als eerste op de agenda geplaatst. Voor 8 juni vraagt de 
commissie aan de Griffie om nog goed te bekijken of de transitie van de GR 
Drechtsteden zo veel als mogelijk in één commissie te bespreken (mogelijk deels 
in Sociaal en deels in Bestuur en middelen).

Tevens geeft de commissie aan nog steeds een thema-avond te willen 
voorbereiden over wapenbezit onder jongeren. Een werkgroep uit de commissie zal 
deze avond voorbereiden.

24 Rondvraag 

Besluit
De heer 't Lam vraagt fracties om zo veel mogelijk van te voren bij de Griffie aan 
te geven op welke nieuwe behandelvoorstellen bespreking wordt gevraagd, zoals 
overigens ook al eerder afgesproken. Daarmee kan de behandeling van de nieuwe 
behandelvoorstellen sneller verlopen.

25 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


