
OPENBARE BESLUITENLIJST
AGENDACOMMISSIE DORDRECHT VAN  17 MEI 2022

1 Opening 

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

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit
Dhr Uysal vraagt naar de procedure m.b.t. de besluitenlijsten van de inhoudelijke 
commissies en waar deze worden gepubliceerd?
Mevr Wepster geeft aan dat de besluitenlijsten die door de commissiegriffiers 
worden gemaakt, vrijwel direct worden ontsloten op het RaadsInformatieSysteem 
(RIS) bij de betreffende commissie. De woordelijke verslagen van de commissies 
worden verzorgd door Notubiz. Deze verslagen worden vastgesteld door de Raad 
en daarna op het RIS ontsloten bij de betreffende vergadering. Volledigheidshalve 
zal mevr Wepster navraag doen op de Griffie waar precies de besluitenlijsten c.q. 
vastgestelde verslagen zijn terug te vinden en zal de Griffie de raads-
/commissieleden hierover per mail informeren.

De besluitenlijst van 10 mei 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsinformatiebrief Notitie inspraak ontwikkeling Karel Doormanweg 4-
8 - Raadsinformatiebrief

Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.
I.v.m. de gevoeligheid van het plan in de omgeving, wordt in overleg met de 
projectleider bekeken hoe de raad in een eerder stadium nog kan worden 
betrokken alvorens het bestemmingsplan er ligt.

4 Raadsinformatiebrief Ontwikkeling speelbos de Elzen - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

5 Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied 

Besluit



Het initiatiefvoorstel wordt aangehouden. Het nieuwe college zal worden gevraagd 
of het collegeadvies uit 2020 m.b.t. het initiatiefvoorstel nog steeds van kracht is. 
Daarna wordt deze opnieuw ingebracht bij de Agendacommissie.

6 Begeleidend schrijven Beter Voor Dordt m.b.t. initiatiefvoorstel Dordtse 
poldergebied gemeentelijke monument 

Besluit
Het begeleidend schrijven bij het initiatiefvoorstel (zie agendapunt 5) wordt tevens 
aangehouden.

7 Memo Vlijweide nieuwsbrief nr. 9 

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

8 Brief RWS inzake projectinformatie zoetwatergetijdenatuur Boven en 
Beneden Merwedegebied 

Besluit
De presentatie van Rijkswaterstaat is geagendeerd voor de Dordtse Dinsdag van 
24 mei 2022.

9 Brief van de heer Zijderveld inzake aandacht voor verleende 
omgevingsvergunning Mariastraat 15 

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

10 Beantwoording college op de brief van de heer Slopiecki over klacht 
gemeente Dordrecht over groen en vernielingen Pijnenburg 

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

11 Artikel 40 vragen RvO fractie PvdD inzake Stop de levende kerststal op de 
Kerstmarkt 

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

12 Terugkoppeling OCD-onderzoek naar stagediscriminatie  

Besluit
De commissie stemt in met een beeldvormende commissievergadering op 24 mei 
2022.

13 Artikel 40 vragen RvO fractie BVD inzake Misbruik opvang Oekraïense 
vluchtelingen 

Besluit



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

14 Brief Commissariaat Media inzake 2e aanvraag lokale publieke media van 
Via Cultura 

Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college, opdat het college 
ook deze aanvraag kan betrekken in een raadsvoorstel inzake advies 
licentieaanvraag lokale omroep (zie besluit agendapunt 10 Agendacommissie 10-
05-2022).

15 Vaststellen bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst 
Einsteinstraat 61 - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering.

16 Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming  - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering. 

17 Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming Drechtsteden 2022 
- Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering. 

18 Brief namens bridgeclub Ethica inzake alcohol na bridgen in Cultureel 
Centrum Sterrenburg 

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

19 Raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023 

Besluit
De commissie besluit de Kaderbrief 2023 aan te houden tot 24 mei 2022 in 
afwachting van het advies van de Auditcommissie.

20 Agenda komende Dordtse Dinsdagen 

Besluit
De commissie stemt in met het voorstel om 24 mei 2022 een Dordtse Dinsdag te 
houden en 31 mei 2022 een Debatraad waar naar verwachting de nieuwe 
wethouders worden geinstalleerd en het coalitieakkoord wordt aangeboden.
(De commissie verzoekt de formatiepartijen om het coalitieakkoord indien 
mogelijk, z.s.m. aan te leveren).



De commissie stemt in met het dagschema van 24 mei 2022.

21 Rondvraag 

Besluit
Dhr Uysal vraagt of er rekening gehouden kan worden met de tijdsplanning van de 
parallelle sessies en commissievergadering(en), opdat commissieleden dan in 
gelegenheid worden gesteld om beiden bij te wonen?
Mevr Wepster geeft aan dat bij uitzondering heden de vergadering van de 
Auditcommissie in de avond wordt gehouden i.v.m. de bespreking over de 
dienstregelingen 2023. Daarbij is inherent aan parallelsessie dat onderwerpen 
gelijktijdig worden besproken. Wel wordt in de planning opgelet dat onderwerpen 
uit dezelfde portefeuilles niet gelijktijdig worden besproken.

22 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


