
INGEDIENDE AGENDERINGSVERZOEKEN AGENDACOMMISSIE 14 FEBRUARI 

Agendapt
.

Onderwerp Indiener(s) Advies griffie

4 en 5 RV In te stemmen met Routekaart Wonen 
en RIB Bouwende stad

Verzoek voor een beeldvormende sessie 
waarbij de samenhang in ambities en de 
techniek van de cijfers nogmaals uiteen 
wordt gezet.
Agendapunt 6 en 7 graag bijvoegen bij 
deze bespreking.

Robin Noldus – VVD
Wim van der Kruijff – CDA
GroenLinks – Paul den Hartog

Voldoende steun, dus verzoek honoreren om eerst een 
beeldvormende commissievergadering in te plannen waarin de 
samenhang in ambities en de techniek van de cijfers nogmaals 
uiteen wordt gezet.

8 RIB Ontwikkelkader Crabbehof 

Het CDA Dordrecht wil graag dat punt 8 
van de agendacommissie (RIB over 
Ontwikkelkader Crabbehof) teruggaat naar 
het college en weer terugkomt als 
Raadsvoorstel. Het gaat namelijk om de 
herijking/bijstelling van de wijkvisie en het 
bijstellen van een visie betreft een 
raadsbevoegdheid.

GL - willen het dan ook eerst 
beeldvormend bespreken
VVD - met vraag: waarom wordt dit 
separaat ingebracht en niet bij het 
programma leefbare wijken?

Franciske van Vugt – CDA

Met steun van:
OOE, FvD, BvD, PVV, VSP, PvdD, SP,
GL, VVD

Voldoende steun voor verzoek, dus RIB terugsturen naar college 
om hier een raadsvoorstel van te maken.

8 RIB Ontwikkelkader Crabbehof 

Toevoeging om bij de sociale doelstellingen
van het ontwikkelkader Crabbehof 
hondenlosloopplekken en omheinde 

Danielle Vol-van der Horst – PvdD
DENK – Mehmet Safranti
SP – Ronald Portier
PVV – Dan van Leeuwen
Op Ons Eiland – Aydin Gündogdu 

Onvoldoende steun, maar aangezien deze RIB wordt 
teruggestuurd naar het college wordt deze opmerking ook 
meegegeven.



hondenspeelplekken mee te nemen bij het 
indelen van de openbare ruimte.

25 Beantwoorden artikel 40 vragen Partij voor
de Dieren Ondernemers niet straffen voor
afvalscheiding.

Verzoek voor agenderen beeldvormende 
commissievergadering in de vorm van een  
rondetafelgesprek

Cees Venderbos-Lambinon – PvdD

Met steun van:
-SP Ronald Portier
-ChristenUnie/SGP  Leen Struijk
-CDA – Franciske van Vugt-Roose

Onvoldoende steun, dus niet honoreren

OVERIGE OPMERKINGEN/SUGGESTIES AGENDACOMMISSIE 14 FEBRUARI

Agendapt. Onderwerp Opmerking Indiener(s) Reactie griffie

16 Raadsvoorstel Geen wensen en 
bedenkingen kenbaar maken 
tav ontwikkelplan Wantij-West

Verzoek van belanghebbende uit 
de stad om het voorgestelde 
werkbezoek na afloop van 18.00-
18.30u 30 min te verlengen, zodat 
hij zijn standpunt ook op locatie 
kenbaar kan maken. 
Daarnaast heeft meneer zich 
gemeld als inspreker voor de 
beeldvormende 
commissievergadering op 21 
maart. 

Elio Barone namens 
stichting Leefwerf De 
Biesbosch en stichting De 
Binnenvaart

Het werkbezoek is optioneel in de 
termijnagenda ingepland op Dordtse 
dinsdag 7 maart van 16-18u. Het is aan 
raads- en commissieleden om al dan niet 
op deze uitnodiging in te gaan. Er zijn 
verschillende belanghebbenden betrokken
bij de totstandkoming van het 
ontwikkelplan Wantij-West. 

Op 21 maart komt de heer Barone 
inspreken bij de commissievergadering. 

54 Overzicht stand van zaken 
Moties

Ten aanzien van de motie 
220913/M14A ‘Ga voor rookvrij’ 
wordt voorgesteld deze af te 
voeren omdat er een brief in 
voorbereiding is. Dit vindt CDA te 
voorbarig, we stellen voor de motie
te laten staan totdat de brief 
daadwerkelijk is verstuurd en we 
verzoeken om een afschrift naar de

Franciske van Vugt-Roose
CDA

Niet instemmen met het voorstel 
betreffende motie af te voeren.



raad als afhandeling van de motie.


