
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN DORDRECHT VAN  9 MAART 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie stelt de agenda vast. Voor het gezamenlijke bespreekpunt, 
agendapunt 8, vervolgt de vergadering bij de commissie Sociale Leefomgeving.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 3 maart 
2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 3 
maart 2021 vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Den Heijer heeft een vraag over de overvolle vuilnisbakken in de stad. De 
wethouder antwoordt dat de prullenbakken frequenter geleegd zullen worden.

Tevens heeft de heer Den Heijer vragen over een vuurwerkshow bij de gevangenis. 
De burgemeester spreekt van een "verwerpelijk incident". Er zijn nog geen 
aanhoudingen gedaan, maar onderzoek naar strafbare feiten loopt nog.

4 Raadsvoorstel Suppletieaanvraag Conventionele Explosieven - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit dit voorstel ter vaststelling door te geleiden naar de raad.

5 Raadsinformatiebrief Herijking Levendige Binnenstad - update - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie stelt voor deze raadsinformatiebrief te bespreken in een volgende 
vergadering. De politieke vraag is of de commissie meer kaders en inhoud kan 
meegeven bij de uitvoering van dit programma. Ook zou de commissie verder 
willen kijken van horeca en winkels, zoals de aansluiting bij de havens en 



toerisme.

6 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD FTM en drugscriminelen in de zorg - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

7 Beantwoorden Art. 40 vragen GroenLinks mbt Plaatjesboek Dordrecht 800 
- Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

8 Raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en 
omgeving - Raadsinformatiebrief

Besluit
De gezamenlijke commissies bespreken het voorliggende plan van aanpak ook met 
aanwezige portefeuillehouders burgemeester Kolff, wethouder Heijkoop en 
wethouder Stam en stelt daarbij vragen over de aanwijzing van het gebied als 
alcocholoverlastgebied, de capaciteit van toezicht en handhaving, de 
samenwerking met het Openbaar Ministerie, stand van zaken realisatie van 
opvanglocaties (in de regio), de betrokkenheid van bewoners bij zowel 
totstandkoming als uitvoering van het plan van aanpak, het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de wijk door bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen en meer 
groen en merkt op dat doordat de tijdslijn in het plan van aanpak ontbreekt het 
niet duidelijk is welke acties wanneer worden uitgezet. De brieven van bewoners 
zijn betrokken bij de bespreking van het plan van aanpak. Commissie is blij met de 
voorgestelde inzet van de taskforce. 

CDA geeft aan de RIB ter bespreking te willen agenderen in de raad, omdat na 
beantwoording van vragen uit eerste termijn door college zorgen zijn ontstaan 
over de implementatie. Hiervoor is onvoldoende steun voor van andere fracties in 
de commissie. CDA heeft motie aangekondigd over het scheppen van blijvende en 
duurzame voorzieningen in de wijk. Commissie besluit de Raadsinformatiebrief ter 
bespreking te  agenderen  in gemeenteraad van 23 maart aanstaande.

9 Termijnagenda 

Besluit
De VVD stelt voor om het raadsvoorstel Steunmaatregelen bij heropstart en 
herstel van de horeca in Dordrecht en het Herstelplan Dordtse Economie met 
voorrang te bespreken in de commissie gezien het feit dat mogelijk eind maart de 
terrassen weer openen. De commissie besluit deze stukken te bespreken op 16 
maart en het onderwerp 'versterken lobby' te verplaatsen naar een latere 
vergadering.

Tevens zal de commissie op 16 maart ruimte maken voor een presentatie over de 



stand van zaken van de transitie GRD (gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden).

10 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


