
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  14 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Er zijn geen mededelingen. 
De commissie stelt de agenda vast.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 8 september 
2021 

Besluit
De  commissie stelt de besluitenlijst van 8 september 2021 vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De mevrouw Van den Bergh (PvdA) heeft een vraag over het personeelstekort bij 
(horeca)ondernemers. Kan de sociale dienst daar een rol in spelen? De wethouder 
antwoordt dat dit probleem bekend is en dat de gemeente vanuit het crisis- en 
herstelfonds ook hulp biedt voor personeel.
Mijnheer de Boer (fractie Nijhof) heeft een vraag over extra middelen voor 
burgerwachten die vanuit het Rijk zijn toegezegd. De wethouder antwoordt dat we 
als gemeente al goed hebben kunnen inspelen op coronamaatregelen, mocht 
Dordrecht gebruik willen maken van extra middelen dan is onze uitgangspositie 
gunstig. De heer Veldman (CU-SGP) merkt hier nog bij op dat hij graag ziet dat 
eventuele extra handhavers ook een degelijke uitstraling hebben. 

4 Overeenkomsten wooncomplex Prof. Langeveldlaan Leerpark - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie vraagt inzicht in de analyse op het risico die het college heeft laten 
uitvoeren. De wethouder zegt toe deze analyse (vertrouwelijk) met de raad te 
delen. Vraagt de commissie duidelijkheid over wat precies bedoeld wordt met de 
doelgroep "spoedzoekers". Dit zijn met name starters en studenten. Een vraag van 
GroenLinks over de specifieke doelgroep van jongeren tussen 18 en 23 wordt apart 
beantwoord.
De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. De VVD 
beraad zich nog op een mogelijke stemverklaring. Ook andere partijen (BVD) 



zullen mogelijk een stemverklaring geven.

5 Instemmen met Smart Society Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie steunt in meerderheid de uitwerking van een koers en een 
programma voor het effectief en efficient werken met data, op de beleidsterreinen 
van armoedebestrijding en de levendige binnenstad. De commissie heeft nog 
diverse vragen bij deze pilots, maar verwacht de discussie gerichter te kunnen 
voeren als het voorstel en de aanpak is uitgewerkt. De commissie besluit dit 
voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad. Mogelijk zullen partijen hier 
nog een stemverklaring bij geven.

6 Vaststellen Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie merkt op dat de bestuursrapportage een overwegend positief beeld 
schetst, terwijl veel beleid is vooruitgeschoven i.v.m. de werkdruk. De wethouder 
antwoordt dat het college nog steeds vasthoudt aan de ingezette koers. De 
commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.

7 Verzoek tot aanwijzing ter onteigening gronden Dordtse Kil IV - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen. I.v.m. de nog 
lopende reactietermijn op een bieding zal dit geagendeerd worden voor de raad 
van 12 oktober.

8 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (vijftiende wijziging) - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit stuk ter bespreking door te sturen naar de commissie 
Sociale Leefomgeving. De bespreking richt zich op de nieuw te vormen GR Sociaal.

9 Raadsinformatiebrief Aanbesteding Handhaving 2022 - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie wenst de aanbesteding van Handhaving nog steeds te bespreken. 
De SP (met anderen) stelt hier bij de politieke vraag: gaan we handhaving in eigen 
beheer uitvoeren of gaan we het opnieuw aanbesteden? Is dat laatste het geval, 
dan heeft de SP daar ook aanvullende vragen over gesteld die nog door het college 
zullen worden beantwoord. Het CDA stelt ook de politieke vraag welke groei en 
omvang we in het aantal handhavers willen beogen. Tenslotte is er ook de vraag 
van de VVD: hoe zorgen we voor voldoende binding van de handhavers met de 
stad. 



 

10 Tussenbericht Financieel Toezicht 2021 

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

11 Termijnagenda 

Besluit
De termijnagenda zal worden bijgewerkt door de Griffie.

12 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


