
Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 30 juni 2020

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De commissie stelt de agenda vast.

STUKKEN TER BESPREKING

2 Bespreking kadernota 2021 (moties en amendementen)
Besluit
 De commissie reflecteert op de algemene beschouwingen en verkent de steun
voor moties en amendementen. De wethouder vraagt de raad richting te kiezen
ten aanzien van de bezuinigingsopgaven, verwijzend naar zijn eerdere
memo Uitdaging om de financiën structureel op orde te houden (zie ris dossier
nummer 2560749): waar wil de raad een eventuele bezuiniging zoeken? Hoe
groot moet de bezuinigingsopgave zijn? En wat is het te doorlopen tijdspad. Als
de raad dit in grote lijnen kan schetsen bij de Begroting, dan kan het college dit
voor de volgende Kadernota (2022) uitwerken. Daarbij kan ook worden
meegenomen een herijking van alle reserves en voorzieningen (gevraagd door
D66).

Ten aanzien van de Eneco-middelen ziet de commissie uit naar de
businesscases voor de gewenste investeringen. Deze komen na de zomer naar
de raad. Vooralsnog houdt het college de koers aan uit het Prioriteringskader
Agenda Dordrecht 2030 (vastgesteld in de raad op 28 januari 2020), meerdere
fracties geven aan behoefte te hebben aan een aparte bespreking van deze
bestedingen, waarbij ook het maatschappelijk rendement aan de orde komt
(naast financieel rendement). GroenLinks overweegt hierover een amendement
in te dienen.

Ten aanzien van het tegengaan van zwerfafval vraagt de commissie aan de
wethouder om samen met de burgemeester te bezien of camera-toezicht kan
worden ingezet voor de handhaving. De wethouder zegt dit toe.

Over de viering van 800-jaar stad geeft de commissie aan dit nog nader te willen
bespreken in de commissie. De vraag die de commissie hier bij heeft is: wat
betekent het uitstel naar 2021 voor de viering van 800-jaar stad (inhoudelijk en
proces) en hoe ziet het college de samenhang met de in 2021 geplande
evenementen (o.a. 600 jaar na St. Elisabethsvloed). De commissie vraagt het
college hierover stuk voor te bereiden ter bespreking in september.
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3 Vaststellen Kadernota 2021 (2578604)
Besluit
De commissie reflecteert op de algemene beschouwingen en verkent de steun
voor moties en amendementen. De wethouder vraagt de raad richting te kiezen
ten aanzien van de bezuinigingsopgaven, verwijzend naar zijn eerdere
memo Uitdaging om de financiën structureel op orde te houden (zie ris dossier
nummer 2560749): waar wil de raad een eventuele bezuiniging zoeken? Hoe
groot moet de bezuinigingsopgave zijn? En wat is het te doorlopen tijdspad. Als
de raad dit in grote lijnen kan schetsen bij de Begroting, dan kan het college dit
voor de volgende Kadernota (2022) uitwerken. Daarbij kan ook worden
meegenomen een herijking van alle reserves en voorzieningen (gevraagd door
D66).

Ten aanzien van de Eneco-middelen ziet de commissie uit naar de
businesscases voor de gewenste investeringen. Deze komen na de zomer naar
de raad. Vooralsnog houdt het college de koers aan uit het Prioriteringskader
Agenda Dordrecht 2030 (vastgesteld in de raad op 28 januari 2020), meerdere
fracties geven aan behoefte te hebben aan een aparte bespreking van deze
bestedingen, waarbij ook het maatschappelijk rendement aan de orde komt
(naast financieel rendement). GroenLinks overweegt hierover een amendement
in te dienen.

Ten aanzien van het tegengaan van zwerfafval vraagt de commissie aan de
wethouder om samen met de burgemeester te bezien of camera-toezicht kan
worden ingezet voor de handhaving. De wethouder zegt dit toe.

Over de viering van 800-jaar stad geeft de commissie aan dit nog nader te willen
bespreken in de commissie. De vraag die de commissie hier bij heeft is: wat
betekent het uitstel naar 2021 voor de viering van 800-jaar stad (inhoudelijk en
proces) en hoe ziet het college de samenhang met de in 2021 geplande
evenementen (o.a. 600 jaar na St. Elisabethsvloed). De commissie vraagt het
college hierover stuk voor te bereiden ter bespreking in september.

4 Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (16-06-2020) (2584542)
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

Agendadeel

5 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 en 18 juni 2020
Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst van 16 juni en van 18 juni vast.
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6 Overzicht Moties en Toezeggingen
Besluit
De commissie heeft geen opmerkingen bij de moties en toezeggingen.

7 Nieuwe behandelvoorstellen  (Zie bijlage)
8 Vragen aan het College

Besluit
Beter Voor Dordt heeft een vraag over verkoop van 't Werfje bij Park Merwestein.
De wethouder antwoordt dat hij de raad hierover nog nader zal informeren.

9 Rondvraag
Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10 Sluiting
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Nieuwe behandelvoorstellen 
Nieuwe behandelsuggesties verstrekt t/m 25 juni 2020

a Opheffen gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch (2584534)

Besluit
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraad.

b Corona-maatregelen: Aanpassing van de Precariobelasting 2019 en 2020
(2585345)

Besluit
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraad.

c Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting wijziging inzake fiscaliteit
(2584917)

Besluit
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraad.

d Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2020 (2585174)
Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te
agenderen voor de gemeenteraad en de inhoud te betrekken bij de
bespreking van de Kadernota 2021.

e Brief van dhr. N. de Neef over parkeren van een gehandicapten voertuig op
de stoep (2585004)

Besluit
De commissie besluit de beantwoording in handen te stellen van het
college en ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

f Brief van college voor arbeidszaken over Gezamenlijke vragenlijst VNG en
vakbonden voor medewerkers (2583547)

Besluit
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
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g VNG ledenbrief over Meerjarige Transitiestrategie Common Ground
(2583549)

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

h VNG ledenbrief inzake definitieve voorstellen ledenraadpleging ivm
uitgestelde ALV (2583545)

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

i VNG Position Paper voor het AO Financie le Verhoudingen van 2 juli 2020
(2588003)

Besluit
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de
inhoud te betrekken bij de Kadernota. 

j VNG ledenbrief over stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking
verdeling gemeentefonds

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

k Brief Gedeputeerde Staten aan het kabinet over de financiële situatie van
gemeenten

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

Pagina 5


