OPENBARE BESLUITENLIJST
AGENDACOMMISSIE DORDRECHT VAN 21 JUNI 2022

1

Opening
Besluit
Bij de agendacommissie zijn aanwezig: de heren Uysal, van der Spoel, Boersma,
Schalken-den Hartog (technisch voorzitter) en mevrouw Wepster (griffier).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst Agendacommissie van 14 juni 2022
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Verzoek tot herziening bestemmingsplan Noorderelsweg 12
Besluit
Het verzoek om herziening van het bestemmingsplan wordt ter behandeling
doorgeleid naar het college met het verzoek een raadsvoorstel voor te bereiden
(wettelijk besluittermijn binnen 8 weken na ontvangst aanvraag).

4

Agenderingsverzoek Gewoon Dordt voor werkbezoek Floriade
Besluit
Uit navraag bij fracties is gebleken dat een grote meerderheid dit een fractieaangelegenheid vindt, waar ook het fractiebudget voor gebruikt kan worden. De
Agendacommissie besluit derhalve geen plenair bezoek te organiseren.
In het verlengde hiervan spreekt de Agendacommissie over hoe om te gaan met
dergelijke agenderingsverzoeken. De Agendacommissie is van mening dat de
indienende fractie hier ook steun voor zoek, waarbij geldt dat de helft +1 van het
aantal fracties voor moet zijn. De griffier neemt dit mee en kijkt of de
werkafspraken hier aangepast kunnen worden (via het Presidium).

5

Artikel 40 vragen RvO fractie PvdA inzake Hulp bij verplaatsingen
verenigingen
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

6

Artikel 40 vragen RvO van fractie VSP over de niveauverschillen van de
bestrating in Oud Krispijn

Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.
7

Brief van de heer Visser over een oorlogsmonument
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op het 'Maasterras-Weeskinderendijk
West' in het plangebied Weeskinderendijk (Maasterras Dordtse
Spoorzone) - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 5
juli.

9

Instemmen met de inzet POK-middelen (Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) voor kerntaken Sociaal
Wijkteam - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit, n.a.v. een reactie van CDA, GroenLinks en SP, voor het
voorstel een beeldvormende en oordeelsvormende vergadering in te plannen met
de volgende politieke vragen:
- gaat de raad akkoord met het incidenteel financieren van een structureel gat in
de financiering van de kerntaken van het sociale wijkteam?
- hoe kunnen de POK-middelen ingezet worden voor innovatie om werkelijk
structureel oplossingen te vinden voor de problemen zoals de wachtlijsten?

10

Raadsinformatiebrief Beleidsregels vrijlating giften, schadevergoedingen
en erfenissen (bijstandsverlening) - Raadsinformatiebrief
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

11

Agenderingsverzoek COLLEGE aan Agendacommissie - nadere regels
verordening Jeugdhulp
Besluit
De commissie besluit het agenderingsverzoek te honoreren en de beeldvormende
vergadering direct na het zomerreces te plannen.

12

Artikel 40 vragen RvO van GroenLinks over onderzoek SCP over jonge
mantelzorgers
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

13

Advies van gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media over licentie
Lokale omroep - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit een beeldvormende vergadering in te plannen voor 30
augustus. Een oordeelsvormende bespreking kan dan plaatsvinden op 6
september, waarna het 13 september voor de Raad wordt geagendeerd.
14

Agenda komende Dordtse Dinsdagen
Besluit
De commissie besluit aan het dagschema Dordtse Dinsdag van 30 augustus in de
middag een beeldvormende bespreking van het Dordtse Leerprogramma toe te
voegen. Met inachtname van bovenstaande wordt het dagschema voor 30
augustus vastgesteld.

15

Rondvraag
Besluit
Vorige week (14 juni) heeft de Agendacommissie besloten over de behandeling
van het raadsvoorstel m.b.t. middelen Dordts Leerprogramma, te weten na de
zomer een beeldvormende commissie en waarschijnlijk daarna een
oordeelsvormende. Nu heeft de wethouder vandaag aan de agendacommissie laten
weten dat er een fatale termijn is en hij verzoekt voor de zomer hierover te
besluiten. De griffier heeft met de wethouder afgestemd en komt met het volgende
voorstel:
- beeldvormende commissie op 30 augustus
- oordeelsvormende commissie (indien gewenst) op 6 september
- besluitvorming in de raad op 13 september.
Deze planning is voor de wethouder haalbaar. De agendacommissie besluit dit
advies over te nemen.
Dhr Vd Spoel: vraagt naar een termijnplanning bespreekpunten op basis van het
coalitieakkoord? De Griffie houdt een dergelijke termijnplanning Dordtse Dinsdag
bij, zie bijlage bij agendapunt 14. Een volgende keer zullen we daar nader over
spreken in de agendacommissie.
Dhr Boersmal: vraagt wanneer de (tussen)evaluatie van de Dordtse Dinsdag
plaatsvindt? In het Presidium van 16 juni is de 1e tussenevaluatie besproken. In
oktober 2022 zal een 2e tussenevaluatie plaatsvinden en een eindevaluatie medio
april 2023. Leerpunten die tot nu toe zijn opgehaald, worden door de Griffie
opgepakt en mogelijk verwerkt in de werkafspraken (via het presidium).

16

Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.

