
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  9 FEBRUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie stelt de agenda vast.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 3 februari 
2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst van 3 februari 2021 vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Beter Voor Dordt heeft een vraag over het ontbreken van de dierenspeciaalkraam 
op de markt. De wethouder antwoordt dat de regels worden herzien, zodat de 
kraam kan terugkomen.
GroenLinks stelt vragen over de afspraak m.b.t. het mindervalidepad in de 
Hania'spolder. Wethouder Stam zal hier schriftelijk op antwoorden.

4 Raadsvoorstel Leningovereenkomst verstrekken ten behoeve van 
zonnepanelensysteem Stichting Vorrinklaan  - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de 
eerstkomende raad, waarbij de bespreking zich richt op een amendement dat het 
CDA zal initiëren met als strekking dat de raad vraagt om geen rente te rekenen 
over de lening.

5 Raadsvoorstel Rapport Rekenkamercommissie Digitalisering - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie wil dit voorstel bespreken in een volgende vergadering. De SP 
benoemt twee politieke vragen:
1. delen we de conclusie dat de raad meer kaderstellend aan de slag moet, kijkend 
naar 24 vooral uitvoerende processen, en zo ja, hoe doen we dat dan? Het CDA wil 
daarbij ook verkennen of actieve kaderstelling nodig is om de controlerende rol 



van de raad te versterken.
2. welke afspraken kan de raad met het college maken om het digitale proces 
'klachten openbare ruimte' te verbeteren, nu blijkt dat 43 procent van de mensen 
aangeeft dat ze (zeer) ontevreden zijn over het eindresultaat.

6 Beantwoorden Artikel 40-vragen RvO fractie PVV over Vergroten 
bewustwording bij ondernemers en ouderen inzake cybercrime 

Besluit
De commissie neemt het antwoord van het college voor kennisgeving aan.

7 Nieuwsbrief transitie SDD 

Besluit
De commissie neemt de nieuwsbrief voor kennisgeving aan.

8 Termijnagenda 

Besluit
De thema-avond 'politie in de wijk' is verplaatst naar 20 april, zo laat de 
voorbereidende werkgroep weten. Als het kan wordt het een fysieke bijeenkomst 
(met anderhalvemeter afstand), als dat in april nog niet mogelijk is, dan wordt het 
gedeeltelijk of geheel digitaal.

De SP vraagt of de geplande bespreking van M25 (kredietvoorstellen) eerder kan 
plaatsvinden, de commissiegriffier zal hiervoor een voorstel doen.

9 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


