
OPENBARE BESLUITENLIJST
AGENDACOMMISSIE DORDRECHT VAN  10 MEI 2022

1 Opening 

Besluit
Bij de agendacommissie zijn aanwezig: de heren Merx, van der Spoel, Boersma, 
Uysal, Schalken-den Hartog (technisch voorzitter) en mevrouw Wepster (griffier). 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit
De hoeveelheid mailberichten bij agenderingsverzoeken zal naar verwachting nog 
even aanhouden. De commissie besluit agenderingsverzoeken aan iedereen toe te 
blijven sturen. In de donderdagbrief zal  aandacht  worden gevraagd om bij steun 
alleen te reageren aan de indiener van het agenderingsverzoek. 

De besluitenlijst van 26 april 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Brief van bewonersplatform i.o. inzake aanbieding Bewonersvisie op 
historische binnenstad mbt verkeer en parkeren 

Besluit
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4 Brief van Cooplink inzake ruimte voor wooncooperaties 

Besluit
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5 Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch" - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het voorstel te agenderen voor een beeldvormende sessie op 
17 mei 2022.

6 Raadsinformatiebrief Ontwikkeling speelbos de Elzen - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Vanwege een ontbrekende bijlage schuift dit agendapunt door naar 17 mei 2022.

7 Artikel 40 vragen RvO van fractie Partij voor de Dieren over Kooien met 



dieren op Bijenmarkt 

Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de 
beantwoording door het college.

8 Brief van M. Slopiecki met klacht tegen gemeente Dordrecht over groen 
vernielingen op Pijnenburg 

Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. 
De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

9 Artikel 40 vragen RvO van fractie DENK over Kostendelersnorm 

Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de 
beantwoording door het college.

10 Brief Commissariaat Media inzake Aanwijzen RTV Dordrecht als lokale 
publieke media 

Besluit
De commissie besluit de brief in handen te stellen van het college om in een 
raadsvoorstel een advies voor te bereiden over de vraag of de aanvrager (RTV 
Dordrecht) voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. De gemeenteraad 
wordt geacht binnen achttien weken, dat wil zeggen vóór 4 augustus 2022, haar 
advies uit te brengen. Dit betekent dat het raadsvoorstel uiterlijk 5 juli ter 
besluitvorming in de raad moet worden geagendeerd. 

11 Artikel 40 vragen RvO van fractie PVV over Harde aanpak overlast in de 
Dordtse Kloostertuin 

Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de 
beantwoording door het college.

12 Aandelenoverdracht GRD transitie - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het voorgaande raadsvoorstel af te voeren en het 
voorliggende voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

13 Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Dienst 
Gezondheid & Jeugd 

Besluit
De commissie besluit dit stuk oordeelsvormend te agenderen met daaraan 
voorafgaand een beeldvormende technische sessie (juni), mocht dit in tijd niet 
lukken dan zal de informatie schriftelijk worden verstrekt. De griffie maakt voor 
deze commissiebespreking een 'historisch overzicht'. Een historisch overzicht wat 
niet verder hoeft te gaan dan begin vorige raadsperiode. Op voorstel van de heer 



Boersma worden hier 2 eerder ingediende zienswijzen aan toegevoegd. 

14 Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 OZHZ 

Besluit
De commissie besluit deze stukken door te geleiden naar het college zodat het 
college een concept zienswijze kan opstellen en in een raadsvoorstel aan de raad 
kan voorleggen. 

15 Agenda komende Dordtse Dinsdagen 

Besluit
De griffier licht toe dat op voorstel van de partijen Qbuzz, Blue Amigo en de 
provincie ZH het gesprek in de middag is. Daarom is bij wijze van uitzondering de 
Auditcommissie om 19.30 uur ingepland.

De commissie stemt  in met het dagschema van 17 mei 2022.

16 Uitwisseling ervaringen Agendacommissie 

Besluit
De ervaringen tot nu toe: De heer Boersma is vooralsnog tevreden en geeft aan 
het fijn te vinden dat het zo vlot gaat. De heer Schalken is blij dat op het concept 
dagschema alvast de voorzitters worden vermeld. Het was nog zoeken naar het 
verdelen van de onderwerpen binnen de fractie.

17 Rondvraag 

Besluit
De heer Uysal vraagt aangaande de agenderingsverzoeken naar de stand van 
zaken van het 'nieuwe' programma. De griffier geeft aan dat het de voorkeur heeft 
om dit binnen het huidige RIS in te laten bouwen. Gelet op het feit dat het RIS nog 
niet werkt zoals het zou moeten werken en dat de ontwikkelaar nog druk doende is 
met alle aanpassingen zal dit nog enige tijd in beslag nemen. In de tussentijd 
wordt er gekeken naar een tussenoplossing, de verwachting is niet dat dit er voor 
het zomerreces al kan zijn.

18 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.

19 Vastgestelde Besluitenlijst en Notulen Agendacommissie 


