
OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM DORDRECHT VAN  27 SEPTEMBER 2022

1 Opening en vaststellen agenda 

Besluit
Afgesproken wordt dat volgende keer het onderwerp 'openstellen functie 
werkgeversdelegatie voor alle raadsleden' op de agenda komt. 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt met instemming van de 
leden vastgesteld. 

2 Mededelingen 

Besluit
Er zijn geen andere mededelingen. 

3 Verslag 16 juni 2022 

Besluit
De naam van de heer Struijk staat een aantal keer verkeerd gespeld. Dit wordt 
aangepast. 
De griffier licht naar aanleiding van het verlag toe dat de Gemeenteraad bij 
verordening mag vaststellen of er afgeweken mag worden van de landelijke 
vergoeding voor commissieleden.

4 Fractiekamers 

Besluit
Er zijn 14 fracties en 12 kamers beschikbaar in het Stadhuis.
Besloten wordt dat er niet verbouwd gaat worden en dat de PvdA en Forum voor 
Democratie (waarschijnlijk)een kamer kunnen delen. 
De verdeling van de kamers op het stadhuis zal plaatsvinden op volgorde van 
fractiegrootte fracties een kamer kunnen kiezen.

5 Jury Jongerenlintje 

Besluit
Besloten wordt dat mevrouw Koene (Gewoon Dordt) en mevrouw Van Engelen 
(GroenLinks) namens de raad in de jury zullen deelnemen.

6 Motie vreemd aan de orde van de dag 

Besluit
Gesproken wordt over de inzet van het instrument 'motie vreemd aan de orde van 
de dag'. 



Besloten is dat er met een volgende evaluatie meegenomen wordt of dit 
instrument of dezelfde wijze gehanteerd wordt of dat er aanpassingen nodig zijn 
om onderwerpen op de juiste manier bij de raad onder de aandacht te brengen.
Besloten is dat er bij een volgende evaluatie meegenomen wordt of de drempel 
van de benodigde 8 fracties bij een RIB verlaagd kan worden.

7 Stedenbanden 

Besluit
Afgesproken is dat iedere partnerstad steun krijgt uit maximaal 3 partijen. De 
griffier mailt de verdeling en als er teveel fracties zijn voor een stedenband zal er 
geloot worden. De fracties hebben hun voorkeur aangegeven.

8 Vergaderschema 2023 

Besluit
Het Presidium stemt in met het voorliggend vergaderschema, met kleine 
aanpassing in de legenda.

9 Rondvraag 

Besluit
Mevrouw Koene herinnert ieder aan de bezetting aan de vergadertafels; er moet 
voor iedere fractie ruimte zijn voor minimaal 1 persoon. Het gebeurt nog steeds 
dat er 3 personen van één fractie aan tafel zitten, waardoor anderen geen plaats 
hebben. 
De heer Groenewegen vraagt aandacht voor het vlees op de BBQ, dit was allemaal 
halal. Hij vraagt of dit een optie kan zijn en de rest van het vlees verdoofd 
geslacht. Hiermee wordt ingestemd en de griffier neemt dit mee voor de volgende 
keer. 
De heer Den Heijer vraagt aandacht voor de livestreams. Hij kan niet alles op zijn 
Ipad terug kijken. De griffier vraagt iemand van de griffie hierover contact met 
hem op te nemen. 

10 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.
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