
PLENAIR VRAGENHALFUUR

Datum: 17 mei 2022

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd

Indiener Onderwerp Vragen Advies

Jan Willem 
Wringer, Jacques 
Katif- BvD

Energietarieven ''Heeft het college vernomen dat minister Jetten van 
Klimaat en Energie langer nodig heeft voor het maken en 
voorleggen van een wetswijziging om het warmtenet los te 
koppelen van de gasprijs? Voor de komende winter zal dit 
waarschijnlijk niet lukken waardoor, gezien de geopolitieke 
omstandigheden, de vaststelling van de nieuwe tarieven 
2023 weer hoog zal uitvallen.
Afgelopen jaar zijn gebruikers van het warmtenet 
geconfronteerd met een disproportionele stijging van het 
warmtenet van HVC, waarbij variabele gebruikstarieven 
meer dan 60 procent zijn gestegen.
Wat denkt het college te gaan doen aan het feit dat de 
gebruikers van het Dordtse Warmtenet naar alle 
waarschijnlijkheid nog een jaar geconfronteerd wordt met 
zeer hoge kosten als gevolg van bovengenoemde 
koppeling?''

J.F. (Franciske) van 
Vugt-Roose
CDA Dordrecht

NOVA Tienercollege 1 – Heeft u kennisgenomen van het opheffen van het 
NOVA tienercollege?
2 - Welke mogelijkheden ziet u om hierin nog iets te 
betekenen door bv. in gesprek te gaan met betrokkenen?



3 – Wat zijn bevoegdheden van de gemeente / van de 
wethouder inzake schoolperikelen als deze waarbij 
leerlingen in de knel komen?
4 – Is het mogelijk om schriftelijke vragen over dit 
onderwerp sneller af te handelen dan de gebruikelijke 
termijn van 4 weken? Dit i.v.m. de urgentie voor betrokken 
leerlingen en ouders.

Gersom Tutupoly 
– Op ons Eiland

Evenementen in de stad Het evenementen seizoen gaat na lange tijd weer beginnen 
en beloofd na een lange periode van coronamaatregelen 
weer druk bezocht te gaan worden wat een feest voor 
iedere Dordtenaar zou moeten worden. Desondanks 
voorzien wij ook problemen bij dit soort evenementen 
ontstaan waarin wij ons afvragen of de gemeente een rol 
kan spelen bij de aanpak van deze problemen. 

• De evenementen leiden tot hoge bezoekersaantallen in 
het centrum van Dordrecht waar een gebrek is aan 
openbare toiletten. In sommige gevallen heeft dit tijdens 
Koningsdag geleid tot overstromende toiletten in cafés wat 
weer geleid heeft tot sluiting van de toiletten. De lange 
wachtrijen bij de toiletten kan leiden dat er meer op straat 
geplast gaat worden, wat tot overlast zal leiden voor 
bewoners in de binnenstad. Kan het college zorg 
dragen voor tijdelijke voorzieningen in de vorm van het 
plaatsen van Dixi's? Is de gemeente momenteel ook bezig 
met plannen om dit soort problemen definitief aan te 
pakken? 
• Als gevolg van de corona maatregelen hebben veel 
horecagelegenheden hun personeel zien vertrekken.Dit 
leidt tot minder ervaren personeel of een tekort aan 
personeel wat op haar beurt weer leidt tot langere rijen bij 
horecagelegenheden, wat de sfeer niet ten goede komt. Is 
het college hierover in gesprek met de 



horecagelegenheden om te kijken of hier oplossingen voor 
geboden kunnen worden? 
• Het Scheffersplein is grotendeels gevuld met terrassen. 
Hoe ziet het college optredens van muzikanten/dj's op 
deze locatie? 

Abdullah Uysal – 
GroenLinks

Vluchtelingen Afgelopen week werd een dieptepunt bereikt in de 
opvangcrisis; asielzoekers in Ter Apel moesten buiten 
slapen, omdat het aanmeldcentrum wéér overvol 
was. Het ziet ernaar uit dat de druk op het 
overbelaste aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter 
Apel de komende tijd niet zal afnemen. In Dordrecht 
wordt o.a. het gebouw CrownPoint aan de 
Spuiboulevard gebruikt als opvanglocatie voor 
Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Maar van de 950 
beschikbare opvangplekken wordt momenteel niet 
eens de helft bezet. 
 
Daarom de volgende vraag m.b.t. dit acute probleem: 
Is het college bereid om de voor de Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen geregelde opvangplekken in 
CrownPoint beschikbaar te stellen voor asielzoekers 
uit Ter Apel? 


