
Overzicht stand van zaken Toezeggingen 7 december 2022

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/46)

220906/T4

vergadering VrHU 

06-09-22

 vraag van dhr. Wringer van de 

fractie Beter Voor Dordt over 

de Veerpont

De wethouder zegt toe: Eind dit jaar of begin 

volgend jaar volgt een raadsvoorstel of RIB over hoe 

verder gegaan wordt met de (elektrische) veerpont 

Dordrecht Werkendam.

vd Linden voorstel afvoeren De Raad is hierover geïnformeerd met de RIB 

Veerdienst Dordrecht Altena (zaaknummer: 2022-

0137393). In Q1 van 2023 volgt een een Voorstel of 

brief met de voortgang.

(2/46)

220906/T3

vergadering VrHU 

06-09-22

vraag van dhr. Burakcin van de 

fractie GroenLinks over 

Energie-armoede

De wethouder zegt toe:

- Dordrecht zal via de bijzondere bijstand al dit naar 

het nodige doen om mensen bij te staan die door de 

hoge inflatie en energiekosten in problemen komen. 

Dit wordt gedaan via maatwerk. 

- Alle middelen die vanuit het Rijk komen voor extra 

bijstand agv inflatie en hoge energiekosten zullen 

ook voor dit doel worden ingezet. Er volgt een 

raadsvoorstel over armoede.

Heijkoop voorstel afvoeren Raadsvoorstel Vervolg Samen tegen Armoede is 

ingediend en 11 oktober behandeld in een 

beeldvormende bijeenkomst. 15 november vindt 

oordeelsvorming plaats en op 29 november 2022 

vastgesteld in de gemeenteraad.

(3/46)

220906/T2

vergadering 

Beeldvorming 06-

09-22

Chemours-Dupont Wethouder De Jonge zegt toe dat de Raad wordt 

geïnformeerd over de mogelijkheid tot het stellen 

van voorwaarden aan de activiteiten van 

Chemours/Dupont/DOW op de Staart via de 

Verklaring van geen bedenkingen. NB: het 

raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen op 

de beschikking voor Chemours staat geagendeerd 

voor de Raad van 13-09-2022.

de Jonge voorstel afvoeren

(4/46)

220906/T1

vergadering 

Beeldvorming 06-

09-22

Budget Zonoffensief De portefeuillehouder zegt toe dat er een gesprek 

wordt geïnitieerd tussen ECD en het Spaarbekken 

om het Spaarbekken mogelijk te kunnen benutten 

voor zonne-energie.

de Jonge voorstel afvoeren De Energie coöperatie Dordrecht (Samenwerking 

tussen HVC en de gemeente) is in gesprek met 

EVIDES over mogelijkheden voor drijvend zonnepark
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220222/T1

vergadering Raad 

22-02-22

Veerdienst Hooikade De portefeuillehouder gaat het gesprek aan met 

Blue Amigo en Qbuzz over veerdienst Hooikade en 

koppelt de resultaten daarvan z.s.m. terug. De Raad 

wordt in mei 2022 geinformeerd over voortgang en 

welke eisen worden meegegeven voor de nieuwe 

vervoersplannen. Tevens wordt nagegaan of de 

briefwisseling over de veerdienst Hooikade gedeeld 

kan worden.

vd Linden voorstel afvoeren De wethouder is in overleg met beide vervoerders 

over de huidige dienstregeling en de wensen voor 

2023. Er zijn in deze tijd veel onzekerheden voor de 

vervoerders. Denk aan de beschikbare middelen en 

het personeelstekort. Zie schriftelijke toelichting van 

Qbuzz (Bijlage).  De inzet voor 2023 is de 

dienstregeling niet verder te beperken. Dit is echter 

niet uit te sluiten. 

De Raad is op d.d. 6 juli bijgepraat door Blue Amigo, 

Qbuzz en de Provincie Zuid-Holland over de stand 

van zaken.

Voor 27 september zijn deze partijen opnieuw 

uitgenodigd om de voortgang van de plannen voor 

2023 toe te lichten in uw Raad.

(6/46)

220208/T4

vergadering cie. 

Sociaal 08-02-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

Wethouder Van der Linden zegt toe goed te gaan 

volgen of de toegang tot jeugdhulp via huisarts, 

medisch specialist of jeugdarts niet leidt tot een 

nieuwe beoordeling van de toegang, want dat is niet 

de bedoeling.

vd Linden voorstel afvoeren De toegang tot jeugdhulp wordt gevolgd. Er zijn 

geen signalen dat de toegang via medische 

verwijzers leidt tot een nieuwe beoordeling van een 

hulpvraag van een jeugdige en het gezin.

(7/46)

211109/T4

vergadering Raad 

09-11-21

Energie is een basisbehoefte 

(n.a.v. motie 2A)

Nav motie 2A 'energie is basisbehoefte: zodra 

bekend is hoe dit zit geven er uitvoering aan en 

zullen erover communiceren. Het is alleen nog niet 

bekend hoe.

de Jonge voorstel afvoeren Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak 

Energiehulp voor huishoudens is ingediend en 1 

november behandeld in de agendacommissie. De rib 

is voor kennisgeving aangenomen in de 

gemeenteraad van 8 november 2022.

(8/46)

210526/T1

vergadering Raad 

26-05-21

Agendapunt 10. Betalen per 

minuut in de parkeergarage en 

Differentiatie parkeertarieven

Wethouder Van der Linden zegt nav differentiatie 

parkeertarieven toe dat over een jaar onderzocht 

wordt wat het parkeereffect in de garage en op 

straat is. Daarna kan verder gepraat worden over de 

noodzaak tot aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

vd Linden voorstel afvoeren Voor de afhandeling van deze toezegging is op 19 

september in het PO van Rik vd Linden een RIB 

besproken. Die is nu in E-besluitvorming onderweg 

naar het college om op 27-9 te behandelen en door 

te sturen naar de raad.

(9/46)

210323/T2

vergadering Raad 

23-03-21

Raadsinformatiebrief Plan van 

Aanpak Leefbaarheid 

Kromhout en omgeving

Burgemeester Kolff zegt toe: twee keer per jaar met 

een raadsinformatiebrief over de stand van zaken 

van het Plan van Aanpak te sturen richting de raad.

Kolff voorstel afvoeren RIB Kromhout september 2021.pdf' toegevoegd
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210113/T7

vergadering cie. 

Sociaal 13-01-21

Evaluatie samenwerking en 

rolneming DGJ in de triage

De portefeuillehouder zegt toe de evaluatie, die 

naar verwachting over een jaar plaatsvindt te delen 

met de commissie, waarin ook wordt vermeld of er 

fysiek contact is. De procedure die kinderen en 

jongeren moeten doorlopen komt terug, en de 

brede intake wordt hierin meegenomen.

Heijkoop voorstel afvoeren de status wijzigen "voorstel afvoeren": zie RIB 

Evaluatie uitvoeringsprogramma Visie van opvang 

naar Wonen

(11/46)

221108/T8

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe te kijken of het initiatief 

wijkrestaurants/huiskamer kan worden uitgebreid 

naar alle wijken. Ook wordt gekeken naar de 

mogelijkheid van maaltijden. Via en RIB zal 

voortgang worden gemeld.

van Benschop op naam

(12/46)

221108/T7

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe triple helix mee te nemen in 

op te stellen beleid. Er wort nagevraagd hoe de 

samenwerking loopt en er volgt een RIB over deze 

samenwerking.

van Benschop op naam

(13/46)

221108/T6

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe met informatie naar de raad 

te komen wanneer er mogelijkheden zijn €14,- 

minimumloon in te voeren.

Burggraaf op naam

(14/46)

221108/T4

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat P&C wordt gevraagd een 

analyse te maken en onder andere te kijken naar het 

effect van de groei op het acres.

Heijkoop op naam

(15/46)

221108/T13

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat er een notitie komt over 

participatie. Hierin wordt de burgerbegroting 

meegenomen. Daarbij wordt nagegaan of dit als 

onderdeel van de toolbox gewenst is.

de Jonge op naam

(16/46)

221108/T12

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe het grofvuil-verzamelpunt in 

de wijk mee te nemen in een op te stellen plan over 

afval.

Merx op naam

(17/46)

221108/T1

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe voor de kerst 2022 met een 

woonbrief te komen.

Heijkoop op naam
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220920/T1

vergadering 

Beeldvorming 20-

09-22

Veiligheidsbeeld Dordrecht 

2023-2026

De portefeuillehouder zegt toe in het IVP de 

volgende suggesties op te nemen:

- Het omhoog brengen van inbeslagneming van 

crimineel vermogen;

- Preventie krijgt een grote rol, dit uit zich in het in 

de titel naar achteren schuiven van repressie. Ook 

wordt het Nationaal Programma aangesproken 

waardoor voor drie wijken een integrale aanpak 

komt; 

- Dierenmishandeling wordt opgenomen in het IVP, 

als signaal gezien de link met andere ernstige 

(gewelds)problematiek achter de voordeur; 

- Aanpak dealen en drugsgebruik rond scholen;

- Aanpak lachgas waar mogelijk;

- Handhaven vuurwerkvrije zones in afwachting van 

een jaarlijks verbod;

- Waardering Dordtse agenten met o.a. een gratis 

Dordtpas;

- Afspraken en voorlichting met luxe winkeliers over 

het aannemen van (minder) cash geld.

Daarnaast zet het college in op het realiseren van 

een business case voor de Risk Factory en het 

verbeteren van de veiligheid via een spoortunnel 

gevaarlijke stoffen.

Kolff op naam

(19/46)

211109/T1

vergadering Raad 

09-11-21

Roadmaps innovatie De roadmaps innovatie komen deze 

bestuursperiode nog naar de raad

Burggraaf op naam

(20/46)

221122/T2

vergadering 

Beeldvorming 22-

11-22

Beschikbaar stellen van een 

krediet voor de Uitvoering van 

het programma Ruimte voor 

Banen - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om de raad eenmaal per jaar 

over de voortgang van het programma te 

informeren middels een raadsinformatiebrief. Ook 

wordt de raad tussentijds geïnformeerd indien daar 

aanleiding voor is.

van Benschop nieuw ingevoerd

(21/46)

221122/T1

vergadering 

Beeldvorming 22-

11-22

Presentatie n.a.v. 

Raadsinformatiebrief 

Aanbesteding Sociaal 

Wijkteam, Buurtwerk en 

Jongerenwe

De wethouder zegt toe het inkoopdocument te 

delen met de raad, omdat hier de indicatoren in 

staan waar de gemeente op stuurt.

van Benschop nieuw ingevoerd
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221115/T4

vergadering 

Beeldvorming 15-

11-22

Wijzigingsplan 's-

Gravendeelsedijk 175 - 

Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe met de Omgevingsdienst ZHZ 

een werkafspraak vast te leggen over proactief 

handhaven op geluidsoverschrijdingen, waarbij 

handhaving op basis van meldingen het 

basisprincipe blijft.

Burggraaf nieuw ingevoerd

(23/46)

221115/T3

vergadering 

Beeldvorming 15-

11-22

Vervolg Samen tegen Armoede 

- Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om in de eerste helft van 

2023 bij uitvoering van de Minima-effectrapportage 

(MER door Nibud) ook goed in beeld te laten 

brengen hoe het huidige, landelijke fiscale stelsel 

armoedeval veroorzaakt en op welke wijze dit kan 

worden gedempt d.m.v. aanscherping van lokale 

regelingen, bijvoorbeeld door Persoonlijk Minima 

Budget geleidelijk af te bouwen. Op basis van deze 

rapportage kan het Programma worden bijgestuurd 

en de Verordening Persoonlijk Minima Budget 

tussentijds worden geactualiseerd.

Heijkoop nieuw ingevoerd

(24/46)

221115/T2

vergadering 

Beeldvorming 15-

11-22

Vervolg Samen tegen Armoede 

- Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om begin 2023, mede op 

basis van oplevering van Minima-effectrapportage 

(MER door het Nibud), een aantal concrete 

indicatoren (KPI's) en SMART-geformuleerde 

doelstellingen voor het gehele programma uit te 

werken. De raad kan hiermee volgen of dit armoede- 

en minimabeleid voldoende effectief is.

Heijkoop nieuw ingevoerd
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221115/T1

vergadering 

Beeldvorming 15-

11-22

Vervolg Samen tegen Armoede 

- Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om gedurende de looptijd 

van het programma de raad halfjaarlijks te 

informeren over de voortgang, successen, dilemma's 

en geleerde lessen in een raadsinformatiebrief. In de 

eerste RIB wordt daarnaast op verzoek van de 

commissie aandacht geschonken aan:

- hoe verschillende doelgroepen worden bereikt in 

de uitvoering;

- op welke wijze de laagdrempeligheid van 

maatschappelijke organisaties worden benut om 

passende oplossingen te bieden, zoals 

schuldhulpmaatje;

- op welke wijze er ook in het kader van 

verduurzaming andere keuzes kunnen worden 

gemaakt in het toepassen van de witgoedregeling;

- hoe wordt omgegaan met de onverwachte 

dierenartskosten en kosten indien afstand wordt 

gedaan van een huisdier; - ook wordt in de eerste 

RIB een lijst met afkortingen opgenomen.

Heijkoop nieuw ingevoerd

(26/46)

220125/T1

vergadering cie. 

Sociaal 25-01-22

Vaststellen verordening 

Sociaal Domein

Wethouder Heijkoop zegt toe een spoorboekje op te 

leveren waarin staat beschreven welke verordening 

op het sociaal domein van de Gemeenschappelijke 

Regeling Drechtsteden op welk moment dit jaar aan 

de raad wordt aangeboden om lokaal op te kunnen 

sturen, waarbij gestart wordt met het minimabeleid.

Heijkoop nieuw ingevoerd

(27/46)

221108/T9

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe kunst en cultuur mee te 

nemen in het integraal beleidsplan sociaal domein.

van Benschop in behandeling

(28/46)

221108/T5

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe begin volgend jaar met 

informatie over pauzeknop schulden naar de raad te 

komen.

Heijkoop in behandeling

(29/46)

221108/T3

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe de armoedeval minima mee 

te nemen in het armoedebeleid. Volgende week zet 

hij hier technische vragen voor uit.

Heijkoop in behandeling
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221108/T2

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe terug te komen op de 

Dordtpas voor jongeren.

Heijkoop in behandeling

(31/46)

221108/T11

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe begin volgend jaar een 

beeldvormende sessie over breed doelgroepen-

vervoer te initiëren.

van Benschop in behandeling

(32/46)

220913/T2

vergadering Raad 

13-09-22

Motie vreemd aan de orde van 

de dag Schoolontbijt

Wethouder Heijkoop zegt bij de motie vreemd over 

het schoolontbijt toe op korte termijn met een 

voorstel te komen richting de gemeenteraad over 

het schoolontbijt. Dit zal samen met betrokken 

partijen uitgewerkt worden.

Heijkoop in behandeling Er volgt nog dit jaar een RIB over de voortgang en 

stand van zaken.

(33/46)

220913/T1

vergadering Raad 

13-09-22

Moties vreemd aan de orde 

van de dag Weizigtpark

Wethouder Van der Linden zegt bij het onderwerp 

Weizigtpark toe in gesprek te gaan met 

belanghebbenden over resultaten van dit debat. Het 

is geen open einde gesprek, er komt geen ander 

plan.

vd Linden in behandeling

(34/46)

220830/T1

vergadering 

Beeldvorming 30-

08-22

Licentie lokale media-omroep De portefeuillehouder spant zich in om de 

samenwerking tussen RTV Dordrecht en Via Cultura 

te stimuleren

Kolff in behandeling Via Cultura is door mij in de week van de 

beeldvormende commissie benaderd. Ik heb hierbij 

aangegeven dat ik aan het einde van deze week op 

vakantie ging (3 weken) en dat ik op 3 oktober weer 

zou starten met mijn werkzaamheden. In week 42 

zal ik opnieuw contacten met Ilse Schier/Via Cultura 

om een afspraak in te plannen. Waarna een 2e 

afspraak zal worden gepland samen met RTV 

Dordrecht.

(35/46)

220531/T1

vergadering Raad 

31-05-22

Kerstmarkt / Decemberdagen Wethouder Burggraaf zegt toe:

- de raad middels een RIB of raadsvoorstel te 

informeren over het programma van de 

Decemberdagen. Hierbij wordt ook ingegaan op hoe 

de evaluatie gaat plaatsvinden en wat gedaan kan 

worden binnen budget;

- tijdig met de raad in gesprek te gaan over het 

vervolg;

- (op Jenos ?) (netwerk voor ondernemers) 

duidelijkheid te geven over de aanpak rondom de 

Kerstmarkt / Decemberdagen.

Burggraaf in behandeling
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220222/T2

vergadering Raad 

22-02-22

Budgetoverhevelingen vs 

Cultuur

Geld dat bestemd was voor Cultuur blijft daarvoor 

bestemd, ook bij budgetoverhevelingen.

vd Linden in behandeling Deze toezegging nemen we mee bij eventuele 

volgende voorstellen voor begroting en 

budgetoverhevelingen. De afhandeling van deze 

toezegging is dus pas weer van toepassing in het 

najaar.
(37/46)

220215/T1

vergadering cie. 

B&M 15-02-22

Schade- en letselverhaal op 

daders

De burgemeester zegt de cie. BM (15/02/2022) toe 

nog nader uit te zoeken hoe de zorg voor 

handhavers en toezichthouders die slachtoffer zijn 

van geweld, op een goede manier geregeld wordt.

Kolff in behandeling

(38/46)

220208/T1

vergadering cie. 

B&M 08-02-22

Winkeltijden De wethouder (vervangt Burggraaf) zegt toe een 

voorstel voor de bereiden voor aanpassing van de 

Winkeltijdenverordening om nachtwinkel onder 

voorwaarden mogelijk te maken.

Burggraaf in behandeling Er is onderzocht onder welke wijze de verordening 

aangepast kan worden om een nachtwinkel mogelijk 

te maken. Dat vergt een ingrijpende aanpassing van 

de verordening. Daarnaast dient een aantal 

randvoorwaarden opgenomen te worden. Hiervoor 

is gekeken naar de verordeningen van een aantal 

andere gemeenten. Momenteel wordt gewerkt aan 

een eerste voorzet hiervoor. Als het goed is, komt 

het 14 maart in het PO van wethouder Burggraaf.

(39/46)

211109/T5

vergadering Raad 

09-11-21

Starterslening De niet ingediende motie van PvdA over de 

starterslening wordt omarmd en de vraag wordt 

meegenomen in de evaluatie.

Heijkoop in behandeling

(40/46)

210622/T3

vergadering Raad 

22-06-21

Vaststellen Kadernota 2022, 

agendapunt 29.

Wethouder Stam zegt toe: Een plan van aanpak 

zwerfafval op te stellen en dit zo spoedig mogelijk 

aan de raad voor te leggen.

Merx in behandeling

(41/46)

210518/T1

vergadering cie. 

B&M 18-05-21

Herbestemming Berckepad 9 De wethouder zegt toe de aandachtspunten die de 

commissie naar voren heeft gebracht (onder meer: 

toegangstijden, afval, geluidsoverlast) als 

randvoorwaarde mee te geven aan de toekomstige 

huurder.

de Jonge in behandeling Er loopt een onderzoek naar uitvoeren 

bestemmingswijziging naar lichte horeca van het 

pand Berckepad 9. Een aantal onderzoeken moet 

zijn afgerond voordat de wijziging van het 

bestemmingsplan Aan de raad kan worden 

voorgelegd. 

Binnenkort worden vervolgstappen gezet.
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201208/T1

vergadering cie. 

B&M 08-12-20

tijdelijke locatie Kermis 

Weeskinderendijk

De wethouder zegt toe de Weeskinderendijk als 

tijdelijke locatie voor de Kermis te onderzoeken. 

Wanneer dit tegen geringe kosten kan, dan 

voorstellen deze locatie als tijdelijke plek voor de 

kermis aan te bieden.

Burggraaf in behandeling onderzoek naar tijdelijke locatie zomerkermis en 

andere grote evenementen loopt.

(43/46)

201117/T3

vergadering cie. 

Sociaal 17-11-20

Raadsinformatiebrief over 

Beantwoorden motie 

200922/M6 Niet geschoten is 

altijd mis

Wethouder Stam zegt toe medio januari 2021 met 

een raadsvoorstel te komen waarin de contouren 

van de planvorming voor de Krommedijk verder 

geschetst worden.

Burggraaf in behandeling In december is de Raad middels een brief 

geïnformeerd over de planning van de uitwerking 

van de Dordwijkzone, waar de verkenning naar 

mogelijkheden voor woningbouw (en daarmee 

voetbalstadion) wordt meegenomen.

(44/46)

201117/T1

vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef 

(Burggraaf en Stam)

de Jonge in behandeling Nog steeds afwachtend op antwoord van de heer 

Timo Rennekes. Momenteel zaken aan het 

uitzoeken betreffende zijn huidige locatie.

24/11/21 in gesprek Timo Hennkes en 

gebiedsmanager Anouk van der Heuvel voor de 

locatie schenkeldijk. Timo gaat plannen aanleveren 

wat hij wilt gaan realiseren. De stappen erna zijn om 

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

1/9/2021 afgesproken in gezamenlijkheid intern de 

locatie sportpark Schenkeldijk te onderzoeken. 

Gezamenlijkheid is Sport, grondzaken, 

gebiedsmanager en Dordt onderneemt.

In behandeling bij Sport: Angela Verkerk / Sjors 

Koole

(45/46)

221108/T10

vergadering Raad 

08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 

gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat er in december een 

beeldvormende sessie over het 

discriminatiemeldpunt komt en dat daarna een 

tijdsplanning volgt.

van Benschop geweigerd door 

behandelaar

deze motie is voor Rick Langerak

(46/46)

201013/T1

vergadering Raad 

13-10-20

Vaststellen bestemmingsplan 

6e herziening Schil, locatie Van 

Godewijckstraat

Opstellen van een gespreksmemo over ondergronds 

parkeren en woonfuncties op straatniveau

Burggraaf behandeld Valt onder regulier parkeerbeleid. Afdeling Parkeren.
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