
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  8 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De vergadering is geopend.
De commissie besluit dat agendapunt 9 (leningovereenkomst Leerpark BV) in de 
commissie Bestuur en middelen besproken kan worden. 
De commissie stelt de agenda vast.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 31 augustus 
2021 

Besluit
De commissie stelt haar besluitenlijst van 31 augustus 2021 vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De PvdA en de VVD stellen vragen over straatinimidatie en de wijze waarop de 
politie omgaat met de aangifte van intimidatie. De burgemeester antwoordt dat 
een onderzoek over straatintimidatie is ingesteld en dat de resultaten daarvan 
later dit jaar worden verwacht. Deze zullen ook gedeeld worden met de raad. Ook 
wil de burgemeester nagaan of daders vervolgd moeten worden wanneer dat nog 
niet gebeurt.  

4 Instemmen met aanpak Public Affairs Dordrecht  - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie vraagt of een aantal "topprioriteiten" van de stad voldoende worden 
bepleit in Den Haag en Brussel en spreekt zich in meerderheid uit voor het 
versterken van de lobby. De commissie vraagt het college bij de komende 
Begroting een voorstel te doen voor uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. De 
burgemeester zegt dat toe.
De commissie besluit dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan, met een 
stemverklaring van enkele partijen, in afwachting van het voorstel zoals dat door 
de burgemeester is toegezegd.

5 Instemmen met Smart Society Dordrecht - Raadsvoorstel



Besluit
De commissie besluit dit punt te agenderen voor de volgende vergadering van de 
commissie Bestuur en middelen.

6 Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022 - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie vindt de bestuurlijke planner in deze vorm niet rijp voor besluit en 
vraagt het college dit stuk in te trekken en met een nieuw stuk te komen, waarin 
de raad meer inzicht krijgt in de afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze 
voor wijzigingen in de planning. Daarnaast rijzen er in de commissie ook vragen 
over het nut van de bestuurlijke planner. De wethouder zegt toe er naar te streven 
om medio oktober een geactualiseerde bestuurlijke planner aan te reiken waarin 
de afwegingen en keuzes in de bestuurlijke planner worden verhelderd.

7 Raadsinformatiebrief Thema werkdruk - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit dat deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad 
kan worden gestuurd met inachtneming van de toezegging die wethouder Sleeking 
heeft gedaan ten aanzien van de bestuurlijke planner (zie agendapunt 6). 

8 Aanvragen krediet aanleg parkeerterrein Businesspark Amstelwijck ten 
behoeve van een regionale vaccinatielocatie - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

9 Overeenkomsten wooncomplex Prof. Langeveldlaan Leerpark - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de volgende 
commissievergadering met als politieke vraag: welk risico loopt de gemeente met 
deze financiering (en zijn die aanvaardbaar)? Ook is de politieke vraag gesteld of 
de raad kan instemmen met de gewijzigde invulling van het project.

10 Artikel 40 vragen RvO fractie CDA Dordrecht over vergunningverlening 
coffeeshop t'Geeltje 

Besluit
De commissie besluit kennis te nemen van de vragen in afwachting van 
beantwoording door het college.

11 Termijnagenda 

Besluit



De Griffie werkt de termijnagenda bij voor de komende vergaderingen.

12 Rondvraag 

Besluit
De heer Kuhlmann vraagt aandacht voor de petitie tegen straatintimidatie die te 
vinden is op petities.nl

De heer 't Lam vraagt de griffier om afspraken te maken over de aanwezigheid van 
het college in de commissievergadering. In de meeste gevallen is de aanwezigheid 
van een wethouder gewenst en moet deze ook namens het college kunnen 
antwoorden op vragen vanuit de commissie.

13 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


