
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  13 APRIL 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 

Besluit
De vergadering is geopend.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 30 maart 
2021 

Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De VVD heeft een vraag aan het college over de fouilleeracties van de politie. De 
burgemeester zegt toe dat de een evaluatie van deze acties gedeeld zal worden 
met de commissie en dat deze informatie ook betrokken kan worden bij een 
thema-avond over wapenbezit die de commissie nog nader zal voorbereiden.

4 Gebiedsvisie Biesbosch - Balanceren in de Biesbosch. - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit de Gebiedsvisie te bespreken op 12 mei. De commissie 
Fysiek zal zich daar bij aansluiten. De politieke vragen zijn: waar gaan wij als raad 
over? En: kunnen we ons vinden in de richting die nu gekozen is?

5 Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording 2020 - Groeiagenda 2030 - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief door te zenden naar de commissie 
Grote Projecten en deze te betrekken bij of te combineren met de bespreking  van 
het Raadsvoorstel groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2021, gepland in de 
commissie Grote Projecten van 20 mei.

6 Raadsinformatiebrief Sint-Elisabethsvloed evenementen.. - 
Raadsinformatiebrief



Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de Raad te 
sturen.

7 Jaarverslag RKC 

Besluit
De commissie besluit het jaarverslag RKC ter kennisgeving aan te nemen. De SP 
vraagt naar aanleiding van dit Jaarverslag of de 'checklist complexe projecten' 
inderdaad standaard kan worden aangereikt bij complexe voorstellen en stelt voor 
dit instrument na verloop van tijd ook te evalueren.

8 Factsheet IVP 2020 'Een veilige stad maken we samen" 

Besluit
De commissie stelt vast dat het moeilijk is de informatie van de Factsheet te 
duiden. De burgemeester stelt voor om deze informatie te betrekken bij de 
reguliere bespreek- of evaluatiemomenten in de IVP-cyclus. Daarnaast kan de 
informatie mogelijk betrokken worden bij een volgende thema-avond over 
veiligheid. De memo is ter kennisgeving aangenomen.

9 Brief aan Raad inz Jaarstukken en Begroting GEVUDO 

Besluit
De commissie wacht het advies van het college af over het al dan niet uitbrengen 
van een zienswijze.

10 Brief aan gemeenteraad inz Hondenpoepbeleid Merwesteinpark 

Besluit
De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording en ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

11 Brief aan Gemeenteraad Reminder Brandbrief over de gebiedsvisie, 
recreatiezonering en netwerkorganisatie rond de Biesbosch.. 

Besluit
De commissie besluit de beantwoording van deze brief in handen te stellen van het 
college. De brief wordt betrokken bij de bespreking van de Gebiedsvisie Biesbosch, 
gepland op 12 mei.

12 M25 Motie Kredietaanvragen. 

Besluit
De partijen geven in hoofdlijnen aan hoe er gewerkt kan worden aan duidelijker 
raadsvoorstellen m.b.t. kredietverstrekking. De wethouder zal in lijn met hetgeen 



besproken is met een voorstel komen aan de raad en vraagt de Auditcommissie 
om deze uitwerking te toetsen alvorens deze naar de raad gaat. De commissie 
stemt in met een nadere uitwerking en bespreking daarvan in de Auditcommissie 
en neemt de memo voor kennisgeving aan.

13 Overzicht Moties en Toezeggingen. 

Besluit
De commissie besluit de afgedane moties en toezeggingen af te voeren en 
toezegging 16 nog te laten staan. Tevens wordt toegevoegd: de toezegging van 
het college om een standpunt over leegstand kenbaar te maken aan de raad.

14 Agenda's . 

Besluit
De commissie besluit om volgende week om 19.30 uur te starten met het 
agendadeel van de commissie, opdat de thema-avond 'politie in de wijk' om 20.00 
uur kan starten. Verder vraagt de SP of het opschuiven van de bespreking van de 
aanbesteding Handhaving niet betekent dat de aanbesteding al start vóórdat 
hierover met de wethouder hierover gesproken is. De commissiegriffier zal de 
wethouder vragen dit te bevestigen (naschrift: dit is bevestigd door de 
wethouder).

15 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

16 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.

17 Raadsinformatiebrief hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Drechtsteden  - Raadsinformatiebrief

Besluit
De partijen delen hun aandachtspunten bij, en vragen over het tot stand brengen 
van de GR Sociaal zoals geschetst in de Hoofdlijnennotitie. Op basis van deze 
opmerkingen zal het college terugkomen met een concreet voorstel. De RIB kan 
ter kennisname naar de raad.

18 Raadsinformatiebrief Presentatie transitietraject GR Drechtsteden. - 
Raadsinformatiebrief

Besluit



Deze raadsinformatiebrief is reeds voor kennisgeving aangenomen.


