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Agendapt
.

Onderwerp Indiener(s) Advies griffie

3 RV Startnotitie Programma 
Mobiliteit 2040

Frans-Bauke van der Meer, GroenLinks
Bij de Startnotitie Mobiliteit 2040 wordt 
voorgesteld deze oordeelsvormend op een 
Dordtse Dinsdag te bespreken. Zou het mogelijk 
zijn daarbij ook de RIB n.a.v. de motie over 
emissieloos transport (punt 15) te betrekken?

RIB (agendapunt 15) ter kennisgeving doorsturen naar de 
raad, want verzoek van één partij. Inhoudelijk kan een RIB 
betrokken worden bij behandeling van een aanpalend 
onderwerp.

13 RV Vaststellen Evaluatie en 
herijking dierenbeleid

Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren
Steun van GroenLinks, ChristenUnie/SGP, DENK, 
Gewoon Dordt, SP, PVV, Fractie Van Waardhuizen
Opmerkingen en/of aanvullingen op de 
Startnotitie Evaluatie en herijking Dierenbeleid 
meegeven aan het college in oordeelsvormende 
commissievergadering.

Honoreren want voldoende steun. Indien beantwoording 
artikel 40-vragen over dieren bij evenementen na 
commissievergadering op 17 januari niet oordeelsvormend 
wordt ingepland, dan een aparte oordeelsvormende 
commissievergadering over dit raadsvoorstel inplannen. 

17 RIB nieuwe 380Kv 
hoogspanningsleiding

Frans-Bauke van der Meer, GroenLinks
De RIB over hoogspanningsleiding (punt 17) geeft
in onze visie nu nog geen aanleiding tot 
bespreking. Maar zodra er nader te onderzoeken 
alternatieve tracés in beeld zijn, is dat wel het 
geval. Zou u het college willen verzoeken op dat 
moment de Raad te consulteren of een nieuwe 
RIB te sturen zodat de raad die desgewenst kan 
agenderen. Het gaat immers toch wel over een 
substantiële ruimtelijke ingreep.

Niet honoreren, want dit verzoek is politiek van karakter en 
dat is niet de taak van de Agendacommissie. GroenLinks 
adviseren een opmerking te maken bij het ter kennisgeving 
aannemen van RIB door de raad. 

28 RV Aanbieden 
schoolmaaltijden

Luca van Ballegooijen – VVD
Steun van VSP, Gewoon Dordt en Fractie van 
Waardhuizen
Het voorliggende plan roept, ondanks de goede 
intenties en duidelijke problematiek, erg veel 
vragen op. Onder andere als het gaat om de 
beoogde uitwerking, concrete doelstelling, 

Honoreren want voldoende steun, dus beeldvormende 
commissievergadering inplannen over het raadsvoorstel.



verwachte resultaten en lange termijn visie. 

32 Beantwoorden door het 
college van artikel 40-vragen
Dakloosheid en verzekering

Ronald Portier – SP
SP vindt het onaanvaardbaar dat als mensen 
gespaard hebben voor hun oude dag, dat ze 
gedwongen worden die voorziening op te eten 
als ze tijdelijk (hopelijk) werkloos raken en een 
beroep moeten doen op de bijstand. 

Niet honoreren, want onvoldoende steun.
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13 RV Vaststellen Evaluatie en 
herijking dierenbeleid

Sandra van de Werd (Comité 
Dierennoodhulp & Keurmerk 
Diervriendelijke Kinderboerderijen)
betrekken bij evaluatie 

PvdD met steun van: 
Gewoon Dordt

In het raadsvoorstel staat expliciet dat het 
college er open voor staat als de raad ook 
partners en experts aanreikt. Deze naam is
doorgegeven aan portefeuillehouder en  
ambtelijke organisatie om te betrekken bij 
de evaluatie.

61 Agenda komende Dordtse 
Dinsdagen

Welstandsnota 2020

CDA Dordrecht wil graag de 
Welstandsnota van 2020 
amenderen om meer mogelijk te 
maken op het gebied van 
zonnepanelen in onze stad.

CDA Dordrecht

Met steun van 
GroenLinks, VVD, 
CU/SGP, Gewoon Dordt, 
Denk, VSP, PVDD, PVV, 
BVD, FvW

Honoreren, want voldoende steun. Zowel 
beeldvormende als oordeelsvormende 
commissievergadering hierover inplannen 
op termijnagenda.


