
OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD DORDRECHT VAN  20 DECEMBER 2022

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De fractie Gewoon Dordt wenst over agendapunt 5 'Bekrachtigen geheimhouding 
voorbereidingsbesluit' besloten te vergaderen. Uit praktische overwegingen, 
namelijk het feit dat besloten vergaderen onder anderen met zich brengt dat de 
publieke tribune ontruimd moet worden, wordt besloten agendapunt 5 te 
behandelen na agendapunt 25 'Sociaal domein: Maatwerk huisvesting'. Met deze 
wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststellen notulen van Gemeenteraad 29 november en Dordtse Dinsdag 
15 en 22 november Vergaderzaal 1, 3, 5 

Besluit
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

BENOEMINGEN / AANWIJZIGINGEN

3 Diverse benoemingen Gemeenteraad - Raadsvoorstel

Besluit
De Gemeenteraad besluit:
- Mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen ontslag te verlenen als plaatsvervangend 
lid van het Presidium;
- De heer J. Wringer namens fractie Beter voor Dordt te benoemen als 
plaatsvervangend lid van het Presidium;
- Mevrouw C.M. Jager, wonende te Dordrecht en geboren op 24-10-1949 te Den 
Haag, namens de fractie Beter voor Dordt te benoemen als commissielid van de 
gemeenteraad van Dordrecht. 

4 Afleggen verklaring en belofte door dhr. Oostlander als voorzitter van de 
rekenkamercommissie 

Besluit



Dhr. Oostlander wordt beëdigd als voorzitter van de rekenkamercommissie, nadat 
hij hiertoe in de raadsvergadering van 29 november jl. reeds was benoemd.

HAMERSTUKKEN

5 Bekrachtigen geheimhouding voorbereidingsbesluit 

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. 

6 Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Krispijn, locatie Charlotte de 
Bourbonstraat zuid- Witte Dorp  - Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. 

7 Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet realisatie nieuwbouw 
brandweerkazerne Oranjepark   - Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. 

8 Vaststellen Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht   - 
Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

9 Afgeven garantstelling blaashal hockeyvereniging DMHC   - Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fracties CDA, ChristenUnie/SGP en 
GroenLinks leggen een stemverklaring af.

10 Vaststellen benoeming Raad van Toezicht-lid Johan de Witt-gymnasium - 
Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. 

11 Vaststellen verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente 
Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
De fracties GroenLinks, Gewoon Dordt en Van Waardhuizen leggen een 
stemverklaring af. De fracties Gewoon Dordt en Van Waardhuizen worden geacht 



tegengestemd te hebben. De fractie GroenLinks geeft in haar stemverklaring aan 
dat niet de heer Burakçin, maar de heer Uysal namens GroenLinks zitting zal 
nemen in de vertrouwenscommissie. Daarop wordt de verordening ter vergadering 
gewijzigd: in artikel 2 lid 1 onder 3 wordt "de heer M.O. Burakçin" gewijzigd in "de 
heer A.E. Uysal". Met deze wijziging wordt het voorstel aangenomen. 

12 Vaststellen tweede Verzamelwijziging 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdD legt een stemverklaring af.

13 Kennisnemen van het controleplan 2022 en speerpunten auditcommissie  
- Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt in met het voorstel. 

STUKKEN TER KENNISNAME

14 Raadsinformatiebrief Start beslissing MIRT Oude Lijn Dordrecht Leiden - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen, met een 
opmerking van de fractie VVD.

15 Raadsinformatiebrief over Principebesluit eerste wijziging omgevingsplan 
Dordrecht, cultureel erfgoed  - Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

16 Raadsinformatiebrief over Voortgang implementatie Omgevingswet 2022 - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen, met een 
opmerking van de fractie GroenLinks.

17 Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak omgevingsplan - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen, met een 
opmerking van de fractie GroenLinks.



18 Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkelingen JeugdzorgPlus - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

19 Raadsinformatiebrief over Vastgestelde 1e bestuursrapportage 2022 van 
de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen, met een 
opmerking van de fractie Beter voor Dordt.

20 Raadsinformatiebrief over Inzet bodycams Handhaving  - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

STUKKEN TER BESPREKING

21 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling 
openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners    - Raadsvoorstel

Besluit
Er zijn 3 amendementen ingediend. A3 is als eerste in stemming gebracht en is 
met 25 stemmen tegen verworpen. A1 is met 28 stemmen tegen verworpen en A2 
met 33 stemmen tegen.

Het voorstel is vervolgens met 10 stemmen tegen aangenomen. De fracties SP, Op 
ons Eiland, BVD (tegen), Fractie Waardhuizen en VSP (tegen) leggen een 
stemverklaring af.

22 Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling 
Spuiboulevard e.o.    - Raadsvoorstel

Besluit
Er zijn 5 amendementen en 1 motie ingediend. Aangenomen worden: A4A (1 stem 
tegen van de PVV; stemverklaring van de VVD), A5 (tegen: PVV; stemverklaring 
van de VVD) en A7 (5 stemmen tegen: BVD, Gewoon Dordt en PVV; 
stemverklaringen: SP, PvdA, PvdD, VVD en Forum). Amendement A4 wordt 
ingetrokken en Amendement A6 wordt met 30 tegen stemmen verworpen.

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens unaniem aangenomen. De fracties 
PvdD, Gewoon Dordt, fractie Waardhuizen, PVV, PvdA, VSP leggen een 
stemverklaring af.

Motie M1 is met 2 stemmen tegen aangenomen (stemverklaringen: PvdD, PvdA, 
VVD, Gewoon Dordt en PVV)



23 Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk  - 
Raadsvoorstel

Besluit
Er zijn 4 amendementen en 1 motie ingediend. Nummer A8 (25 tegen) is 
verworpen. Amendement A9 (19-19) stemmen staken en nummer A11 is 
ingetrokken.

De stemming over het voorstel en de stemming over Amendement A9 en A10 en 
Motie M2 is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende 
vergadering.

24 Vaststellen grondexploitatie Vlijweide    - Raadsvoorstel

Besluit
De raad stemt met 3 stemmen tegen in met het voorstel.

25 Sociaal domein: Maatwerk huisvesting  - Raadsvoorstel

Besluit
Er worden 2 amendementen ingediend, waarbij A12 wordt ingetrokken en A13 met 
20 stemmen voor wordt aangenomen met een stemverklaring van fractie SP en 
PvdA.

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens met 18 stemmen tegen aangenomen.


