
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  28 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie stelt de agenda vast.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 14 
september 2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst van 14 september 2021 vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Wringer stelt een vraag aan het college over een mogelijke tegenvaller in 
de Septembercirculaire. De wethouder antwoordt dat er inderdaad een tegenvaller 
wordt voorzien na een herberekening door het Rijk, maar dat deze geen grote 
gevolgen heeft voor de Begroting (het netto resultaat blijft voor komend jaar 
positief).

4 Vaststellen Nota Lokale Heffingen (9e wijziging Financiële Verordening) - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie constateert dat er brede steun is voor het concept-amendement 1 
van de SP om niet alleen de belastingdruk voor de inwoners met een eigen 
woning, maar ook voor inwoners met huurwoning inzichtelijk te maken voor de 
raad.
Tevens is er steun voor concept-amendement 2 voor een jaarlijkse verwerking van 
de toe- of afname van het aantal woningen en van het areaal (bedrijven).
Concept-amendement 3, over de wijze waarop de leegstand wordt doorberekend 
(aan gebruikers), is onderwerp van discussie. De commissie concludeert dat zij 
hiervoor graag een alternatief voorstel ontvangt van het college, waarbij de 
leegstand wordt doorberekend aan eigenaren. De wethouder zegt toe een voorstel 
hiertoe voor te bereiden.
Concept-amendement 4 gaat uit van een vervangende regeling voor kwijtschelding 
van urgentieverklaringen voor een woning. De wethouder geeft aan dat het college 
voorstelt vooralsnog geen vervangende regeling in te voeren, dit standpunt zal de 
wethouder via een memo nog ter kennis brengen van de raad. De SP zal haar 



amendement daar eventueel op aanpassen (na lezing van het memo).

Verder spreekt de commissie over de rol van 'No Cure No Pay'-bureaus bij de 
bezwaarprocedure. De commissie steunt de lijn om door goede communicatie met 
de inwoners het aantal onnodige bezwaarschriften in te perken.

De commissie besluit dat het voorstel zelf niet verder besproken hoeft te worden in 
de raad. Ook een verdere bespreking van de amendementen is niet nodig: deze 
kunnen gelijk in stemming worden gebracht in de raad alvorens de (gewijzigde) 
nota vast te stellen.

5 Instemmen met Meerjaren Perspectief Vastgoed 2021 - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie is tevreden met de beantwoording van de vragen door de wethouder 
en stuurt dit voorstel als hamerstuk naar de raad. Wel constateert de commissie 
een kleine fout in de bijlage. De wethouder zal deze fout nog aanpassen voor 
vaststelling in de raad.

6 Drieluik Gemeente Dordrecht 2021 

Besluit
De SP merkt op dat de raad niet om deze notitie heeft gevraagd.
De commissie besluit dit stuk ter kennisname aan de raad te zenden.

7 Brief aan gemeenteraad inz verantwoording crisisinzet VRZHZ 

Besluit
De commissie besluit deze brief ter kennisname aan te nemen.

8 Ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio 

Besluit
De commissie stemt in met een bespreking van het Ontwerpbeleidsplan 
Veiligheidsregio in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de 
Veiligheidsregio. De commissie zal vooraf haar vragen meegeven voor deze 
bespreking. Verder staat de commissie positief tegenover een bezoek aan de 
Veiligheidsregio. De vergadering van 26 oktober zal dus in principe op deze locatie 
plaatsvinden.

9 Model-Bestuursovereenkomst IBT22 

Besluit
De commissie neemt deze stukken voor kennisgeving aan.

10 Termijnagenda 

Besluit



De SP vraagt of ook de politie wordt uitgenodigd voor het gesprek over 
Handhaving op 6 oktober. De commissie besluit dat de aanwezigheid van de politie 
niet noodzakelijk is voor het debat.

11 Overzicht Moties en Toezeggingen 

Besluit
De heer Veldman merkt op dat de toezegging van de burgemeester over de lobby 
inderdaad kan worden afgevoerd, maar dat de burgemeester wel een nieuwe 
toezegging heeft gedaan om een voorstel voor de organisatie van de lobby/public 
affairs te doen; deze wordt nog toegevoegd aan de lijst.

12 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


