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De voorzitter: Zo, welkom allemaal bij de ... Ja, wat is dit voor een commissie? Waartoe
zijn we hier op aard? Oordeelsvormende commissie over de begroting met de
onderdelen Gezond, Sociaal en Zorgzaam. Leuk dat jullie voor deze kanner hebben
gekozen, achter deur 3 zit ... 0 nee, dat gaat te ver. Ik ga voor de notulen even
opnoemen wie er allemaal zijn en dat doe ik zelf. Voor degenen die denken: wat doet ze
nu? Dat doe ik altijd zelf, dat gaat sneller namelijk. Links van mij mevrouw Van
Benschop, wethouder; mijnheer Heijkoop, wethouder; dan krijgen we mijnheer De Boer
van Op Ons Eiland; mijnheer Katif van Beter Voor Dordt; mijnheer Safranti van DENK;
mijnheer Den Dulk - sorry, niet Den Dulk, maar Dulk - van de PVV; mevrouw Van der
Hoist - Vol -van der Hoist, ja, Vol valt weg, ik bedoel, ik ken je niet anders als Vol;
mijnheer Noldus en mijnheer Van Ballegooijen van de VVD - al die voornamen altijd;
mijnheer Burakgin van GroenLinks; mevrouw Van de Vugt ... Nee, Van Vugt van het
CDA, nnaar het is wel Franciske en niet Franciska; mevrouw Stolk en mevrouw Striebeck
van de VSP; mevrouw Schnabel van de PvdA; mijnheer Portier van de SP; mijnheer De
Heer van de CU-SGP; mevrouw Van Poppel namens de griffie en ik ben Irene Koene.



Goed, dan hebben we dat gehad. Dan moet ik volgens mijn blaadje ook nog de kijkers
thuis en zo allennaal, al die mensen die thuis kijken, van harte welkom bij deze
uitzending. We hebben vandaag hier de begrotingsbespreking, tenminste, voor een
gedeelte. Mijnheer De Heer zei daarnet terecht in de aanloop naar deze vergadering toe
dat we dit eigenlijk niet meer zouden doen, maar dat we het nu wel doen, omdat het
een verkiezingsjaar is geweest en dat er dus niet echt een kadernota is gepresenteerd,
maar een kaderbrief, we wel een politiek akkoord hebben Nou ja, wij niet, tenminste,
niet allemaal, maar een gedeelte van u een politiek akkoord heeft gesloten en dat dat de
uitwerking hiervan is. Het staat oordeelsvormend geagendeerd, dat betekent dat er
geen technische vragen meer gesteld worden, maar dat u een politiek oordeel heeft. U
hoeft niet overal wat van te vinden, het mag wel. U mag op elkaar reageren natuurlijk,
graag zelfs. Er mag debat zijn, graag zelfs. Ik wil u alleen wel even een
winstwaarschuwing geven, we hebben volgende week raad en als voorzitter hoop ik dat
het debat ook voor een heel groot deel volgende week in de raad plaats zal vinden,
omdat dat de plek is waar we dat soort debatten moeten hebben. Dus nu kan het vooral
denk ik een beetje in de zin van het aftasten hoe mensen erin staan, mensen die een
motie in willen dienen of een amendement, dat je daar een beetje over heen en weer
kan vragen en er wat van kan vinden en dan dat het volgende week in de raad tot een
lekker debat gaat leiden. Ik heb van de VVD in ieder geval de vraag gekregen of er
eventueel, want we hebben natuurlijk normaal gesproken in de commissie den
woordvoerder per fractie. Nou zijn er volgens mij maar twee partijen op dit moment aan
tafel waar twee leden van zitten. Ik kan me voorstellen dat een onderwerp de een meer
ligt, of meer specialiteit is van de een of van de ander, dus met uw toestennming wil ik
die fracties de gelegenheid geven onn eventueel twee mensen aan het woord te laten.
Natuurlijk niet dat dat Mijnheer Katif zit te lachen, u zit me niet uit te lachen hoop ik,
he? Nee, oke. Nou, dan is het goed. Maar dat we wel even in de gaten houden dat het
gebruikelijk is dat er maar een iemand normaal gesproken het woord voert. Goed, ik zou
zeggen: wie biedt? Kijk, we kunnen ook heel snel klaar zijn, dan gaan we naar het café.

De heer Katif: Ik wil best beginnen, voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Katif.

De heer Katif: Dankjewel. Voorzitter, even allereerst, fantastisch dat er een begroting
ligt, een sluitende begroting. Complimenten natuurlijk naar alle ambtenaren in onze
gemeente die dat - hoe zeg je dat - voor elkaar gekregen hebben. Het is ook 231
bladzijdes en dat gewoon op een hele keu rig nette manier even proberen neer te zetten
en begrijpelijk neer te zetten is echt een heel moeilijke oefening, zal ik maar zeggen. We
hebben het vandaag over Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht. Laat ik het even
gelijk maar om met de deur in huis te vallen, wat mij betreft, de vier doelstellingen die
gepresenteerd worden in het Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht vindt Beter Voor
Dordt namelijk een brij aan worden. Wij zien geen concrete plannen en vooral, het is
niet duidelijk langs welke meetlat deze doelstellingen worden gelegd. Tevens zien wij
niet welke resultaten het college wil bereiken aan het einde van het begrotingsjaar. Het
blijft bij beleidsvoornemens. Met betrekking tot de doelstellingen die het college
voorspiegelt zijn we vooral hoe deze in de sannenleving zijn getoetst. Uiteindelijk moet je
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lets doen waar de samenleving op zit te wachten en niet iets wat wij verzinnen naar de
samenleving toe. Daarnaast vragen wij ons af met dit beleid de beoogde resultaten wel
bereikt kunnen worden. Ik geef een voorbeeld: over een jaar hebben wij de wachtlijsten
voor de jeugdzorg met een tig procent verminderd, over een jaar hebben wij onze
gemeentelijke organisatie divers gemaakt. Het is ons volstrekt onduidelijk over welke
aantallen en percentages gesproken wordt. We vragen niet alleen wat u gaat doen, maar
vooral wat u concreet wil bereiken en hoe wij u hierop aan het einde van het
begrotingsjaar kunnen aanspreken/afrekenen. Dat woord wil ik eigenlijk niet gebruiken,
maar ik doe het voor

De voorzitter: Mijnheer Burakcin.

De heer Burakcin: Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch een vraag aan de heer Katif. Hij
vindt de plannen nog niet concreet genoeg. Dat klopt natuurlijk ook wel, want het
meeste wat er in de begroting staat, daar wachten we nog op plannen die gaan komen
vanuit het college. U heeft nu at allerlei gedachtes in uw hoofd met wat we moeten
bereiken en dat soort zaken, maar moeten we dan niet gewoon wachten totdat er een
plan komt van het college, zodat wij, we hebben ook met elkaar afgesproken dat niet
alleen wij, maar ook heel veel van die plannen met de rest van de stad gaan uitvoeren,
neem bijvoorbeeld diversiteitsbeleid waar u op doelt. Dus bent u dan eigenlijk niet te
voorbarig om dat nu alvast te eisen?

De voorzitter: U bedoelt natuurlijk met u nnijnheer Katif, toch?

De heer Burakcin: Zeker.

De voorzitter: Ja, niet mij. Nee, oke, prima. Mijnheer Katif.

De heer Katif: Mevrouw de voorzitter, ik snap de vraag wel. Ik wil niet at te technisch
worden, maar het is heel simpel. Een begroting is voor ons een moment waar je
eigenlijk in principe alles voorzet om straks in de jaarrekening dat terug te laten keren.
Als je dat apart van elkaar zou moeten gaan doen, nou, prima, dan wacht ik het wel af.
Maar Beter Voor Dordt vindt namelijk op dit moment de begroting niet voldoende om
straks inderdaad als er een jaarrekening over een jaar konnt, dat wij daar een toetsing
aan kunnen geven. Dat vinden wij van niet.

De heer Burakcin: Voorzitter, misschien even een aanvullende vraag. Ik heb volgens mij
sowieso geen antwoord gekregen op nnijn vraag, volgens mij. Ik heb heel duidelijk
gesteld: moeten we niet afwachten op die plannen die nog gaan komen?

De heer Katif: Nee.

De heer Burakcin: Want met zijn alien gaan we dit doen, die plannen die dus nog gaan
komen. Maar die zijn er nog niet. U bent volgens mij nu toch wel een stapje te ver als u
bijvoorbeeld nu at zegt: we vinden dat niet concreet genoeg. Ja, dat klopt ook dat het
niet concreet genoeg is, want die plannen moeten nog komen. Vindt u dat ook niet?
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De heer Katif: Voorzitter, wij gaan zo meteen namelijk een bepaald bedrag als het ware
fiatteren aan het college. We gaan in principe een begroting accorderen. Dat betekent
dat het geld ergens naartoe moet. Als ik niet weet namelijk waar dat geld naartoe gaat,
ja, lets concreter graag. Dat is het enige wat ik eigenlijk zeg, dat is het antwoord op uw
vraag. Dat is het enige wat ik wil, nneer niet. Ik zeg niet dat de plannen niet goed zijn, ik
zeg niet dat die niet kloppen, ik wil alleen wat concreetheid en daarmee kan ik enigszins
meten, anders kan ik het niet.

De voorzitter: Meten is weten. Gaat u verder, mijnheer Katif.

De heer Katif: Dank u wel, voorzitter. Wat ik zei, we missen wat vaak ook genoemd
wordt SMART gefornnuleerde doelstellingen en uitvoeringsplannen. Dat missen wij. Dat u
misschien daarop zit te wachten, maar wij missen het in ieder geval. Wij zullen als Beter
Voor Dordt de komende periode de Dordtse samenleving met corona nnoeten leren
!even, ook als de opleving minder groot is dan verwacht nnogen wij de lokale impact hier
niet onderschatten. Beter Voor Dordt maakt zich de komende periode graag sterk om
naast de effecten voor de zorg ook de sociale, maatschappelijke en economische
effecten van corona in Dordrecht op voorhand mee te nemen, want daar zijn concrete
voorstellen, mijnheer Burakcin. De bespreking in de commissie en de antwoorden vanuit
het college vandaag wellicht voeding is voor moties en amendementen. Dat betekent dat
we met moties en amendementen komen aanstaande dinsdag. Voorzitter, ik heb nog
twee punten die Beter Voor Dordt aan de orde wil stellen ter verduidelijking en vragen
over het gevaar van de actuele risico's binnen gemeenschappelijke regeling Sociaal. Ik
wil het niet technisch doen, maar vooralsnog, ik citeer: "Geen afdoende realisatie
taakstelling op jeugdhulp noch onvoldoende transfornnatie van de jeugdhulp, onjuist c.q.
te hoog afgegeven beschikkingen", en zo kan ik een hele tijd even door. Kan het college
aangeven wat de consequenties zijn voor de meerjarenplanbegroting, maar vooral voor
de jeugdhulpverlening? Dat zijn allennaal risico's die worden genoemd en dan denk ik:
ja, risico's, dat heeft een betekenis, namelijk een uitvoering. Dus graag daar een
antwoord op. De risico's bij jeugdhulp zijn fors, het jeugddomein is breed. Los van de
financiele risico's, nnaken we ons vooral zorgen om de effecten van de jeugd en hun
omgeving, die kan onherstelbaar zijn. Voorzitter, het tweede punt, gemeenschappelijke
regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. Ook daar werden een aantal actuele
risico's opgenoemd. Ik ga ze hier niet opnoennen, maar dezelfde vraag eigenlijk: kan het
college aangeven wat de consequenties zijn voor de meerjarenplanbegroting, maar
vooral voor de mensen die het betreft? Hier gaat het eigenlijk om een aantal, zoals
rijkssubsidie sociale werkvoorziening is niet toereikend, heeft dat directe gevolgen voor
de gemeentelijke bijdrage, niet of onvoldoende connpenseren van cao-loonverhogingen
veroorzaakt tekorten, niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen tot
kosten. Nou ja, dat zijn eigenlijk de risico's die ook in de begroting werden genoemd.
Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Katif. Ik geef alvast wel even een
winstwaarschuwing, want er zitten nu twee wethouders aan tafel. Er zijn er totaal zes.
Het kan zijn dat er iets gezegd wordt wat niet door een van deze twee beantwoord kan
worden, natuurlijk wordt dat op een of andere manier opgelost. Dus dan weet u dat
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alvast, mijnheer Katif, dat het risico er is dat u eventueel van iemand anders een
antwoord krijgt. Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of mijnheer Katif klaar is, dan ben
ik de volgende. Dat is eigenlijk even nnijn vraag. Dan gaan we gewoon tegen de klok in,
mag van mij.

De voorzitter: Ik ga gewoon zoals ik wil gaan en ik gaf u nu het woord.

De heer De Boer: Prima, ik zal het kort houden in ieder geval. Ik neem een uur. Even
kijken, onze visie op de begroting. We gaan in principe akkoord met de begroting zoals
die voorligt, op deze onderdelen waar we vanavond hier voor zitten ook. In ieder geval,
de bijlagen die erbij zitten, die staan ons zeker aan. De vijf punten die genoemd worden
om de begroting vast te stellen, daar kunnen we ook goed mee leven. Belangrijk echter
is dat we gaande het jaar 2023 tussentijdse evaluaties en zo nodig bijstellingen willen
zien, omdat er een aantal grote landelijke, maatschappelijke opgaves en onzekerheden
zijn. Ik noem onder andere de oorlog in OekraIne en corona. Verder zullen we scherp de
vinger aan de pols moeten houden als het gaat onn de fluctuerende inflatie. Een steeds
grotere groep Dordtenaren kunnen hun rekeningen niet meer betalen en vrezen voor
hun bestaanszekerheid. Een klein dingetje wat ons opviel, algemeen punt. We hebben
het over 2023, maar ook 2024, '25 en '26 zijn de looptijden die aangegeven staan in de
bijlagen, dat zijn eigenlijk dezelfde bedragen als in '23, dus die vinden we vrij
suggestief. Maar goed, dat kan ook waarschijnlijk gaan veranderen in aankomende
jaren, maar laten we hopen dat de oorlog in OekraIne en de corona dan alweer lang
achter ons liggen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Helder, dank u wel. Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Voorzitter, dank u wel. We staan positief tegenover de begroting zoals
we hem vanavond bespreken. We zien dat er significante nniddelen worden uitgetrokken
voor een gezonder, socialer en zorgzanner Dordrecht. Dat juichen we toe, zeker in deze
tijd. Voorzitter, als we inzoomen op de begroting zien we veel voortzetting van
belangrijke bestaande activiteiten en samenwerkingen, zoals ook het naar voren halen
van jeugdhulp middels een POH-GGZ Jeugd, of het actief aanreiken van handvatten voor
werkgevers die hun werknemers steeds kwetsbaarder zien worden. En we zien ook
nieuwe aandachtspunten, zoals het verder stinnuleren van een inclusieve samenleving
met een sterke verbinding tussen bewoners onderling. Mooi, zeker ook in een tijd waarin
eenzaamheid toeneemt is dat een waardevol aandachtspunt. We geloven ook echt dat
Dordrecht die potentie voor verdere onderlinge verbinding in zich heeft, maar wat we op
dat punt missen is de aandacht voor vrijwilligersorganisaties in de stad die hier ook een
hele grote bijdrage aan leveren. We denken dan aan kerken, aan moskeeen, aan
sportverenigingen, ook initiatieven als Samen voor Dordt en vele andere. We pleiten
ervoor dat hier voldoende aandacht voor is in de uitwerking, in de uitvoering en in de
samenwerking. Ik lees ook wel een aantal nnodewoorden, zou je kunnen zeggen.
Begrijpelijk ook dat ze voorkomen, maar toch, woorden als integraal en preventie,
uitstekend natuurlijk, maar het roept bij ons wel de vraag op: los van al het goede werk
wat we gaan voortzetten, van welke activiteiten nemen we dan ook afscheid en welke
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echte vernieuwing kunnen we verwachten voor de komende jaren op dat gebied van
integraal werken en preventie? In conclusie: we staan positief tegenover de plannen en
we kijken vooral ook uit naar de uitvoering van alle ambities. Dank u wel.

De voorzitter: Ik krijg een klein tikje van mij op de vingers voor het woord significant,
maar ik bedoel, voor deze keer reken ik het me goed. Wie mag ik Mijnheer Burakgin.

De heer Burakgin: Dank u wel, voorzitter. Het mag geen verrassing zijn dat we tevreden
zijn met de begroting zoals die nu voorligt. Er staan natuurlijk veel van onze ambities en
doelen vanuit het akkoord in verwerkt. Waar we in ieder geval wel heel erg blij nnee zijn
is met de sociale keuzes van het college, zoals dat extra geld vrijgennaakt is voor het
armoedebeleid waarmee we dus de nninimaregelingen kunnen verruimen. Daarmee
kunnen we toch wel een flinke, andere doelgroep bereiken en in deze tijden is het hard
nodig.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, nnogen we gewoon interrumperen?

De voorzitter: Zeker mag dat, mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Dan heb ik wel een vraag, want de heer Burakgin geeft aan dat hij het
over het armoedebeleid heeft en dat er veel van het sociale overgenomen is. Dan heb ik
eigenlijk twee vragen. Op het sociale donnein is er 5 miljoen voor armoede. Hoe kijkt u
er nou tegenaan dat de grootst groeiende groep in Dordrecht niet meegenomen is, de
ouderen, hoe kijkt u daar tegenaan?

De heer Burakgin: Voorzitter, ik weet niet of de ouderen daarin niet meegenomen zijn.
Volgens mij zijn de ouderen daarin wel degelijk meegenomen, in die zin dat de
minimaregelingen weliswaar, dat we dat verruimen en een grotere doelgroep gaan
bereiken, maar volgens mij gaat ook dat gelden voor mensen voor de AOW en wat
daarboven ligt, volgens mij iets van 140 procent van het sociaal minimum. Dus ik mag
aannemen dat de ouderen daar wel degelijk in meegenomen worden.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, als dat even mag, als ik daarop mag reageren? Dan kan ik u
geruststellen dat die daar niet in mee zijn genomen, want in het armoedebeleid hebben
we juist ook aan de wethouder meegegeven: waarom zijn nou niet punten 1, 2 en 3 en
waarvoor hebben we niet een punt 4 daaraan toegevoegd? We hebben het over kinderen
die zonder boterham naar school gaan, maar we vergeten de grootst groeiende groep in
Dordrecht, de ouderen, waar we totaal niets voor doen op dit moment. Ik zeg niet dat
de wethouder op dit vlak niet niets doet, want daar ken ik de wethouder iets te goed
voor. Dat doet hij wel, alleen er mag altijd wat ons betreft een tandje bij en dan vind ik
het jammer dat juist GroenLinks, die nu aangeeft het sociale component daar niet in
nnee te nemen. Want volgens mij zijn er wel meer groepen die hierin meegenomen
zouden moeten. Dus hoe kijkt u daar tegenaan?

De heer Burakgin: Voorzitter, nogmaals, ik ga ervan uit dat bijvoorbeeld ook ouderen
met een minimaal pensioen daarin vallen. Ik zou graag zo meteen ook van de
wethouder dus willen horen, net als u, als dat niet zo is. Dus als we het bijvoorbeeld

6



hebben over 140 procent van het sociaal wettelijk minimum, dan mag ik hopen dat ook
de ouderen daarin meegenomen worden en dat zij ook daarvoor in aanmerking kunnen
komen.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, nog een aanvullende vraag. Ik zou het niet graag van de
wethouder willen horen, ik zou het graag van u willen horen hoe u als GroenLinks daar
tegenaan kijkt. Want het zijn allemaal mooie woorden: we moeten wachten en we
moeten kijken en het college komt met plannen. Nou ja, deze hele begroting staat in het
teken van: we gaan stinnuleren dat, we verwachten en we kijken hiernaar. Dan kan je
allemaal wel wachten op plannen die nog uitgewerkt moeten worden. Voor een gedeelte
is dat waar, maar voor een gedeelte Nou, niet een gedeelte, we zitten in een duaal
stelsel en volgens mij ging u net een beetje op de stoel van het college zitten om het
college te gaan verdedigen. Dat vind ik eigenlijk een diskwalificatie naar het college toe,
want die kunnen heel goed zelf hun mondje roeren en daarop reageren. Maar nogmaals,
ik zou heel graag willen weten: hoe kijkt Groen Links aan tegen de groep ouderen die
totaal niet meegenomen zijn in deze hele begroting?

De heer Burakcin: Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Volgens mij zijn we momenteel
bezig met het sannenstellen van het nieuwe armoedebeleid en ik mag hopen, voorzitter,
dat wij daar ook een grote rol in hebben. Niet alleen nu, wij allemaal als raad hebben
daar een grote rol in. Dus volgens mij moeten wij daarin vooral de punten gaan
inbrengen die dus ook van belang is voor de ouderen. Dus ik mag hopen dat zodra dat
dus aan bod komt, laatst hebben we daar een beeldvormende sessie over gehad,
binnenkort komt daar een oordeelsvormende sessie over. Dus laten we dat in ieder
geval daarin meenemen en dat nneegeven aan de wethouder dat dat wel meegenomen
wordt.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dat is nog geen antwoord op mijn vraag, maar ik ga er dan
wel van uit dat als wij als VSP met moties of amendementen komen op het sociaal
domein — en ik kan er een paar noennen, neem het gratis openbaar vervoer 65 -plus, de
voorzieningen die in de wijken afgebroken zijn — dat u ons dan van harte daarin gaat
ondersteunen. Tot zover even, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voor zover ik weet zijn er geen voorzieningen afgebroken en
worden ook heel veel beleidsplannen gewoon nog voortgezet vanuit de vorige periode,
waarin ook de ouderen gewoon volop deelnemen. Dus in deze zin, natuurlijk,
amendementen en moties gaan we gewoon op inhoud bekijken als het zover is, maar
het beleid wat er nu is gaat voort op de al ingeslagen weg.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, mag daarop reageren? Want het is naar mij gericht, volgens
mij.

De voorzitter: la, hij wordt ook heel spannend inderdaad, want mijnheer Burakcin was
eigenlijk aan het woord. Maar mevrouw Stolk, gaat u nog een poging doen om te
proberen mijnheer Burakcin
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Mevrouw Stolk: Nou ja, kijk, er wordt niks afgebroken, maar ik vind wel dat dit college
op een gegeven moment wel een klap op de tafel moet gaan geven. Als je kijkt
bijvoorbeeld in Het Sterrenwiel, alle plinten in de wielen zijn wegbezuinigd. Het
Sterrenwiel werd altijd gedraaid door vrijwilligers, daar komt nu een comnnercieel bedrijf
in en een commercieel bedrijf, dat betekent ook commerciele tarieven. Dus wel degelijk
zijn er geen dingen die beetgepakt zijn om te zeggen: wat doen we er nou aan om in die
plintvoorzieningen juist, want we hebben die plintvoorzieningen en we waren koploper in
Dordt om als eerste in die plintvoorzieningen iets voor ouderen te organiseren, dat ga je
nu gewoon weer aan de markt overlaten. Maar ik sluit hier even mee af.

De voorzitter: Goed, want anders dan gaan we heel erg op een zijspoor. Ik denk dat de
boodschap duidelijk is. Mijnheer Burakgin, u ging afronden geloof ik, he?

De heer Burakgin: Nou nee, ik ben nog geeneens op de helft. Maar ja, nou goed, wij zijn
in ieder geval wel blij met die sociale keuzes en die sociale keuzes maak je natuurlijk
ook door extra geld vrij te maken. We hebben ook met dat geld wat extra vrijgemaakt is
voor diversiteitsbeleid, voor armoedebeleid zijn wij in ieder geval wel trots op dat die
keuzes zijn gemaakt. Voorzitter,

De voorzitter: Mevrouw Schnabel wil daar denk ik wat over vragen.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Wij lazen ook inderdaad dat er over
diversiteitsbeleid wordt gesproken, maar er wordt eigenlijk op geen enkel vlak over
discriminatie gesproken. Aangezien dat toch heden best wel een topic is en ook in
Dordrecht op best veel plekken voorkomt, vroegen ons af of daar ook ideeen over zijn.

De heer Burakgin: Voorzitter, kijk, er komt natuurlijk een

De voorzitter: Nou ja, goed, het is even nu de vraag, u kan dat natuurlijk beantwoorden,
nnijnheer Burakgin, wat GroenLinks daarvan vindt.

De heer Burakgin: Ja. Nou ja, voorzitter, kijk, er staat misschien niks over discriminatie
zoals mevrouw dat zegt, maar er komt natuurlijk een diversiteitsbeleid en binnenkort
komt er een nota over dat diversiteitsbeleid, dan kunnen wij dus onze punten daarin
verwerken. Dus misschien moeten we ... Dat duurt volgens mu j niet lang meer, de
wethouder mag daar zelf zo meteen een antwoord op geven. Dan kunnen we daar in
ieder geval onze punten meegeven.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, mag ik nog een poging proberen?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, ja, nog een keer.

Mevrouw Stolk: De heer Burakgin geeft heel mooi aan: het college of de wethouder mag
het aangeven. Het is volgens mu j de bedoeling dat alle partijen kritisch zijn op de
begroting: wat mis je, wat wil je erbij hebben? Dat we op plannen moeten wachten, dat
is altijd zo. Als een college begint, dan komen ze ook met plannen. Maar je wil dat
college ook dingen tijdens die begroting nneegeven en aan u de vraag: wat zou u dan

8



het college nu nnee willen geven? Want dat is de vraag die mevrouw Schnabel volgens
mij aangeeft, wat u als Groen Links ervan vindt en niet het college.

De heer Burakgin: Voorzitter, wat wij in ieder geval vinden, dat is duidelijk. Als het gaat
over discriminatie zijn wij volgens mij de partij geweest die hier altijd een groot punt
van hebben gemaakt. Dus als het gaat om discriminatie aanpakken heeft u ons in ieder
geval aan uw zijde als het gaat om daar in ieder geval een punt van te maken. Wat ik in
de begroting lees is dat er dus een diversiteitsbeleid komt, dat dus daarin in ieder geval
diverse groepen meegenomen worden, zoals de LHBTI, mensen met een
migratieachtergrond en mensen met een beperking. Dus ik ga ervan uit dat daar in ieder
geval stevige dingen in staan waarmee we de discriminatie gaan aanpakken, dus ik
wacht graag in ieder geval op dat beleid zodat we met zijn allen daar nog dingen kunnen
meegeven aan het college.

De voorzitter: Mijnheer Katif.

De heer Katif: Ik wil echt niet flauw doen, maar het is heel simpel. Kijk, financieren van,
of dat een project of een beleidsvoornemens worden, daar moet toch iets duidelijk zijn:
waar ga je dat geld aan uitgeven, wat wil ik daarmee bereiken, hoe ver ben ik straks?
Inderdaad, als er een jaarrekening komt en ik ga gewoon even kijken wat de output van
mijn hele beleid geweest is. Mijnheer Burakgin, daar moet ik toch iets op kunnen Ik
moet echt vasthouden dat ik Je geeft 6 nniljoen uit, u zegt: ah, is goed, het college
komt straks met een prachtig mooi voorstel en we zien het wel. Ik vind dat echt
werkelijk waar, dat meen ik, ik vind dat echt een beetje raar. Geef nou eens gewoon
alstublieft, voorzitter: wat is het standpunt van GroenLinks? Gewoon ten aanzien van
wat u zegt, diversiteitsbeleid, concreet.

De voorzitter: Dan wil ik wel een winstwaarschuwing wederom afgeven, want dat komt
vooral ter sprake bij het diversiteitsbeleid als dat besproken gaat worden. Natuurlijk kan
de heer Burakgin wel kort aangeven of hij ook iets mist, want ik begrijp dat een aantal
mensen iets mist, of niet en dan hoop ik dat we dan daarna weer verder kunnen gaan.

De heer Burakgin: Voorzitter, wat het lastig maakt is, kijk, in deze begroting hebben we
dus op diverse lijnen geld vrijgemaakt wat we allemaal willen gaan doen. Ik snap dat u
en misschien nog een aantal anderen de concrete invulling daarvan nnissen, maar ja,
daarvan zeggen wij dus: wij wachten graag op die plannen af, zodat wij daar onze
invulling aan kunnen geven. Dat doen we niet alleen maar als raad, maar ook met de
stad, zoals we dat ook in het akkoord hebben weergegeven. Dus ik wacht echt eventjes
af hoe we dat gaan invullen, dus ik kan daar concreet nog niet wat over zeggen dan
hetgeen zeg maar wat er nu in de begroting staat over sommige beleidsvormen.

De voorzitter: Oke, waar kan u nog wel iets concreet over zeggen? Daar nodig ik u
graag toe uit.

De heer Burakgin: Voorzitter, waar we in ieder geval wel ons zorgen over maken is
bijvoorbeeld, we gaan de minimaregelingen verruinnen, maar er blijft natuurlijk met de
hoge inflatie en de torenhoge energieprijzen zullen er altijd nog groepen zijn die tussen

9



wal en schip vallen. Dus mijn vraag concreet aan de wethouder is: wat gaat het college
voor die groepen doen, zijn daar nog plannen ook met de winter in het vooruitzicht?
Over het diversiteitsbeleid hebben we al genoeg gezegd. Waar we ook nog zorgen over
maken is de continuiteit van de zorg, met name door momenteel de enorme tekorten,
eigenlijk binnen alle sectoren. Maar waar onze zorg met name over uitgaat is
bijvoorbeeld als het gaat over de zorg van onze mensen die zorg en ondersteuning nodig
hebben. Dus heeft het college ook daar voldoende antwoord op dat bijvoorbeeld de zorg
gecontinueerd kan worden? Ja, dat eigenlijk. Voorzitter, ik hou het eventjes hierbij.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Ik ga op links. Mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Dank u voor het woord, voorzitter. Wij zijn ook in eerste
instantie tevreden met de plannen. Het is al een aantal keer gezegd vanavond, het is
een lastige tijd, is er, komt eraan. Maar we zien wel een aantal hele positieve punten.
Om specifiek te zijn wat wij heel mooi vinden is de aandacht die er is voor
bestaanszekerheid en ook vooral de aandacht voor preventie, onder andere met het
progrannma Vroeg Eropaf wat geIntensiveerd wordt. Hier wordt ook al vaker gezegd,
voorkomen is beter dan genezen en dat is helemaal waar, dus daar zijn wij zeer blij
over. Ook een aantal puntjes waar we toch aandacht voor willen vragen. Een is eigenlijk
een stukje armoedeval, een stukje middeninkomens. We zien ook deze afgelopen twee
weken weer berichten dat meer verdienen eigenlijk maar heel weinig oplevert. Wij
snappen dat de gemeente daar niet de eerste partij is die daar wellicht debet aan heeft,
maar we willen toch wel oproepen om daar rekening mee te blijven houden, dat wij in
ieder geval niet een partij zijn die het probleenn erger maken. Dus dat willen we graag
nneegeven aan de wethouder en dat geldt zowel dus voor de armoedevallen in de lagere
inkomensgroepen, maar dat geldt ook voor de groepen die daarboven zitten.
Bijvoorbeeld iemand in Oudelandshoek die met een hoge hypotheek zit en een inkomen
waarmee die het gewoon niet nneer trekt in deze tijd, dat zijn ook mensen die hulp nodig
hebben wellicht, maar die ook op de radar moeten blijven vooral. Een ander punt waar
wij ons ook nog wel zorgen over maken is eigenlijk een punt wat we delen met de heer
Katif van Beter Voor Dordt en dat is het gebrek aan echt gerichte doelstellingen. Twee
jaar geleden heeft de raad met volledige stemmen een nnotie aangenomen van de
ChristenUnie-SGP en D66 over SMART begroten. Wij zien het vooral op dit onderdeel
van de begroting eigenlijk niet terug. Op andere onderdelen is het beter gedaan,
bijvoorbeeld bij bouwen, bij economie, maar hier nnissen we toch echt voor een heel
deel van de subdoelstellingen mist een meetbare doelstelling, een specifieke doelstelling,
een doelstelling in tijd, de SMART formulering. Ook de indicatoren die daar vervolgens
dan waarschijnlijk onder zouden moeten hangen, die missen ook. Dus wij willen eigenlijk
aan de wethouder vragen/oproepen om daar iets mee te doen, hopelijk al voor deze
begroting, maar in ieder geval naar de toekomst toe. Dank u wel, voorzitter. Voor sport
zou ik graag nog doorgeven aan mijn collega.

De voorzitter: Ja, die voelde ik al aankomen. Mijnheer Noldus.

De heer Noldus: Dank u wel, voorzitter. Graag ook nog wat aandacht voor sport, wat
ook in dit nnooie programma, in dit leuke blok van de begroting valt. Want we zien
reikhalzend uit naar het nieuwe sportbeleid waartoe in de begroting in ieder geval een
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doelstelling toe is opgenomen. Want een leven lang sporten, toegankelijke
sportverenigingen en -voorzieningen, die zijn nou eenmaal van groot belang, maar staan
tegelijkertijd in de hedendaagse tijd enornn onder druk. Wat wij graag terug zouden
willen zien ook in dit nieuwe sportbeleid is ook de vrije keuze en gelijkwaardige hulp zijn
voor ons belangrijke kaders die wij daarin in hopen terug te zien. Hoe geef je innmers
een eerlijk verdeelde steun van allerlei verschillende soorten verenigingen die toch op
een andere manier verschillende behoeften hebben, maar tegelijkertijd alle in een toch
lastig parket zitten na die coronajaren die er zijn geweest en de huidige energiekosten
die voor veel verenigingen toch de nodige druk vragen. Daar lezen we graag ook het
nodige over terug in het sportbeleid. Verder lezen we terug dat een doelstelling is om
meer kinderen aan het sporten te krijgen en te houden. Dat is niet eenvoudig te
realiseren, maar een hele belangrijke doelstelling. De vraag die wij daar nog bij hebben
is: hoe helpen we verenigingen om ook het ondersteunen van alle vrijwilligers, die hard
nodig zijn, om Oberhaupt meer kinderen aan het sporten te krijgen en te houden? We
zien dat steeds meer sportverenigingen een ledenstop hebben, vooral aan de onderkant
qua leeftijden, dat zijn de jeugdige sporters. Dus dan is de vraag: hoe kunnen we
eventueel met het kader van doelmatig vrijwilligersbeleid zorgen dat we die
verenigingen daarin goed ondersteunen? We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking
van de plannen, we vinden dit een belangrijk onderdeel van het programma zoals het
hier ligt. Tot zover.

De voorzitter: Oke. Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ook het CDA Dordt kan zich heel erg vinden in de begroting
zoals die er nu is, vooral omdat die natuurlijk behoorlijk goed aansluit op het politiek
akkoord, dus we zijn daar blij mee. We zijn vooral blij met een paar punten die echt
specifiek aan bod komen: mensen met een hulpvraag, die komen ruim aan bod in de
begroting en dat vinden we niet alleen prettig, maar dat vinden we ook urgent, dus dat
onderstreept nog eens hoe we daar belang aan hechten. Toch sluit ik me ook wel aan bij
wat er al wat breder leeft, dat wij te weinig concrete uitwerking, of te weinig concrete
verwoording zien. Wat wordt er bijvoorbeeld echt bedoeld als er staat: we richten ons op
samenwerking. Of: we willen dat het toegankelijk en vindbaar wordt. Of: wat doet
iennand die handelt met een brede bilk nou eigenlijk echt anders dan iennand die handelt
met een kennelijk smalle bilk? Dus ja, daar wachten we echt wel op een stukje concrete
verwoording en ik hoop dat het ook gewoon kan worden toegezegd. Dan aandacht voor
vrijwilligersorganisaties, verenigingen, van wat voor aard dan ook, die missen we nog
een beetje. Verder, de vier doelstellingen bij het sociale domein, daar kan ik zonder
meer achter staan - het CDA ook - maar ik zou daar graag een vijfde aan toevoegen, of
in elk geval, dat wil ik graag nneegeven: ook cultuuraanbod. Het zou eigenlijk ook zo
moeten zijn dat elk kind ook in aanraking kan komen in de eigen wijk met een stukje
cultuur, dus als dat nog ergens een plek kan vinden, heel graag. Het zwemmen, het
zwemdiploma, dat gaf mu j wel een glimlach. "Elk kind met een zwemdiploma kan van de
basisschool af", het stond er op zo'n manier geformuleerd dat ook een zevenjarige met
een zwemdiploma de basisschool kan verlaten, maar de bedoeling is helder. Dan, even
kijken, hoor. Die laat ik nog even. We missen nog wat kleine dingetjes. Aanleggen van
sportpleintjes, fietspaden, fitnessapparaten in parken. En ja, ik rond voor nu gewoon
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even af. We zijn blij met deze begroting, die ook financieel gezond is, waaruit annbitie
blijkt, waar doorzettingsvermogen voor nodig is en waaruit volop oog voor deze
samenleving blijkt.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vol.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel. Wij zijn ook op zich heel tevreden over de hele
begroting an sich. We waren ook heel blij om te horen dat jongeren ook meegenomen
worden bij dat Vroeg Eropaf-stukje. Verder hadden wij natuurlijk wel wat Partij voor de
Dieren-aanvullingen nog. Wij missen bij het armoedebeleid nog steeds het stukje
huisdieren. We kregen als antwoord dat bij een schuldregeling nooit gevraagd wordt om
huisdieren weg te doen bijvoorbeeld, alleen ik denk dat daar iets beter op geanticipeerd
kan worden, dat er wat kosten vergoed zouden moeten worden, dus daar zijn wij
voornemens om daar een motie over in te dienen. Daarnaast ga ik toch even over het
diversiteitsbeleid.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Goed dat de Partij voor de Dieren ook kijkt naar de inkomenspositie
inderdaad van mensen met huisdieren. Maar de grootste kosten die mensen moeten
vrezen is als hun dier ziek wordt, want dan kun je ineens honderden of een duizend euro
kwijt zijn, of voor de keuze komen te staan om je kat, of hand, of wat voor dier dan ook
in te laten slapen. Zou u het niet een goed idee vinden als de gemeente ook daarbij zou
helpen?

Mevrouw Vol -van der Hoist: Ik heb niet alles genoennd, want ik dacht dat ik niet te veel
tijd mocht. Als ik het allemaal voorlees, ik heb drie dingen inderdaad. Dus bij grate
kosten, als mensen al dieren hebben en in de armoede terechtkomen, dan vind ik het
wel belangrijk dat mensen geholpen worden in die kosten als ze dus op een later tijdstip
met hoge kosten worden geconfronteerd en het niet meer kunnen betalen door
omstandigheden. Dus dat is een andere groep dan mensen die al minima zijn en dan
aan huisdieren moeten beginnen, dan zou ik ervoor zijn dat er een soort
ontnnoedigingsbeleid is, dat mensen niet aan huisdieren beginnen als ze het eigenlijk
zich niet kunnen veroorloven. Als laatste zijn er ook nog mensen die erachter komen dat
ze een dier eigenlijk niet datgene kunnen bieden wat ze zouden moeten bieden door
schulden inderdaad, of dat ze op een later tijdstip, en daarom beslissen: ik wil afstand
nemen van mijn hand of mijn kat. Dat is al heel ernstig, maar dan schijnen daar ook nog
kosten bij te zijn en dat zijn afstandskosten. Oak die zou ik wel heel fijn vinden als die
dan niet bij die mensen terecht zouden komen, want dat zou betekenen dat ze hun dier
dan moeten afstaan, daar nog extra kosten over moeten betalen en dan is het denk ik
voor heel veel mensen ook zou dat kunnen betekenen dat ze hun dier gewoon ergens
loslaten, waardoor een dier gevonden wordt en uiteindelijk kan de kosten bij
Louterbloemen terechtkomt bijvoorbeeld. Dus ook daarin, dat wil ik allemaal nneenemen
in de motie, dus u bent me voor. Ik dacht: dat bewaar ik voor volgende week.
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De heer Portier: Dank u wet. Ik denk dat we dan elkaar kunnen vinden.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Mag ik verder, voorzitter?

De voorzitter: Zeker, u nnag verder.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wet. Als laatste had ik het nog over het
diversiteitsbeleid inderdaad. Want er komt nog het een en ander aan, dat snap ik. Wat ik
wet mis nu in dit geval is dat wij als Dordrecht een regenboogstad zijn en ik mis eigenlijk
dat dat ook heel erg expliciet uitgedragen wordt op dit moment. Wij zouden het van
Partij voor de Dieren heel erg waarderen als we gewoon een duidelijkere omschrijving
hebben dat we een regenboogstad zijn, want die hele term heb ik niet gezien in de
begroting, en dat je ook echt oprecht uitlegt wat LHBTI is. Want iedereen gaat altijd
grappig doen over die afkorting. Dat is niet grappig, het is gewoon belangrijk dat we
uitdragen dat die mensen en iedereen meetelt eigenlijk. Even denken, hoor. Wij hebben
daar een amendennent over opgesteld die we willen doen volgende week en een nnotie.
Oke, dank u wel.

De voorzitter: Oke. Als niemand wit, dan 0, ik wou net zeggen. Nee, maar ik bedoel,
we gaan natuurlijk een beetje zigzaggen, he, voor de gezelligheid. Een beetje wakker
blijven.

De heer Safranti: Ja, inderdaad, ik dacht dat u zelf zo'n

De voorzitter: Mijnheer Safranti. Nou, ik heb ook nog wet het een en ander te vertellen,
maar niet vanavond.

De heer Safranti: Nee, oke. Sorry, voorzitter. Voorzitter, ook wij kijken positief naar de
begroting. Het is een sluitende begroting, prima zo. Nogmaals, heel veel collega's
hebben het een en ander at genoemd, maar ik wit toch wet een aantal dingen noemen,
zeker in deze zware economische tijden waar er hoge rekeningen zijn, hoge inflatie,
dalende koopkracht die de boosdoeners zijn. Armoede, minima, diversiteit is zojuist ook
door diverse partijen ook benoemd. Ik wit wet aangeven dat wij graag de bijzondere
bijstand willen verruimen. Ik hoorde net ook, dat gaf de SP ook wet aan, dus waar
mensen juist op minima leven, een dier willen hebben, of juist moeten verzorgen, of
juist af moeten staan, ook die mensen kunnen daarin meegenomen worden. Dus het is
niet alleen dat we hem verruimen in de zin van 140 procent van het sociaal minimum, of
120 uit mijn hoofd, maar ook het aanbod die we dus kunnen verruimen, daar gaat het
met name onn. Zwemdiploma is net genoemd, die onnarnnen wij natuurlijk ook heel
graag. Fitness ... 0, ik heb hier fitnesspiraten, maar dat nnoet fitnessapparaten zijn,
volgens mu, die net ook genoemd zijn, in de parken. Maar waar wij eigenlijk aandacht
aan willen schenken is dus voor ouderen en nnindervaliden. Dus niet alleen voor de
mensen in de wijken, jongeren of jeugd, maar ook gewoon mensen die dus toch wat op
leeftijd zijn, of mindervalide zijn. Dus daar zouden wij ook graag actie voor willen zien.
Verder zien we de uitwerking graag tegemoet. Dank u wet, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wet. Mijnheer Portier.
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De heer Portier: Voorzitter, laat ik om te beginnen lets positiefs zeggen over de
begroting, dan zijn we daar gelijk vanaf. Het is in ieder geval goed dat er meer aandacht
en meer geld wordt besteed aan armoede, maar we hebben nog wel wat ideetjes over
hoe dat meer en anders ingevuld kan worden. We hoorden de VVD net al het woord
armoedeval noemen. Een van de grootste problemen is, we hebben een redelijk
uitgebreid minimabeleid, er is wel wat op bezuinigd de vorige periode. Maar als je net
wat te veel verdient om boven de grens uit te komen, dan raak je in een klap alles kwijt.
Dus dat kan betekenen dat je twintig, dertig euro per jaar te veel verdient en dan raak
je de volledige ondersteuning vanuit het minimabudget kwijt. Wij zouden liever zien dat
dat meer geleidelijk aan afgebouwd wordt, zodat dat stukje armoedeval in ieder geval
weggenomen wordt. Een ander punt waar wij opnieuw naar willen kijken is de verdeling
van de gemeentelijke belastingen. Natuurlijk is het zo dat de allerarmsten, zal ik maar
zeggen, kwijtschelding hebben. Overigens niet voor die twintig euro voor als je grofvuil
op wil laten halen, dus dat zouden wij als eerste natuurlijk af moeten schaffen, maar als
je weer net boven het minimum zit en dan ook echt het absolute minimum, dan raak je
op dit moment de kwijtscheldingen gewoon direct kwijt. Het effect daarvan kan minder
worden als je een verschuiving hebt en als je meer heft via WOZ en dan ook
bijvoorbeeld kijkt naar de eigenaren van zakelijk onroerend goed waar de tarieven
relatief laag zijn en meer nog van afvalstoffenheffing en rioolheffing, dan heeft dat al
een ietwat nivellerend effect, met name ook bij die groep die net te veel verdient om
voor kwijtschelding in aanmerking te komen.

De heer Van Ballegooijen: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Als ik mag interrumperen. U begrijpt dat u graag de WOZ-
belasting hoger zou zien en de afvalstoffen- en rioolheffing lager. Dat betekent effectief
dat het voornamelijk, u doelt eigenlijk op een belastingverlaging voornamelijk voor
mensen in huurwoningen. Nu kennen wij in Dordrecht ook een groot segment aan
goedkope koop, die mensen worden daar eigenlijk zwaarder nnee getroffen en dat is
denk ik ook een doelgroep waar u op doelt die extra geholpen zou moeten worden. Zie
ik dat verkeerd?

De heer Portier: Dat ziet u inderdaad verkeerd. Om te beginnen geldt de verlaging van
de reinigingsheffing en de afvalstoffenheffing natuurlijk ook voor mensen die in een
goedkope koopwoning wonen. Daarnaast kijken wij ook met name naar de tarieven voor
de eigenaren van zakelijk onroerend goed, de mensen die de waarde van hun kantoor-
of winkelpanden et cetera de afgelopen jaren met vele tientallen procenten in waarde
hebben zien stijgen en die daar niet even redig meer belasting over zijn gaan betalen.
Waarbij Dordrecht echt aan de hele lage kant zit qua tarieven. Dus inderdaad, u ziet het
verkeerd. Goed, ik vervolg mijn betoog, ik begrijp dat er geen vervolgvraag is. Mevrouw
Stolk vroeg net aandacht voor de ouderen. Ik wil ook vragen voor wat aandacht voor de
jongeren. Jongeren worden op een aantal terreinen vallen vaak buiten allerlei
regelingen. Bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de energiekosten, er wordt gezegd: als
je studeert, je studie-inkomen is geen inkomen, dus krijg je daar geen tegemoetkoming
in. Dat hebben we in Dordrecht niet zelf in de hand, maar wat we wel zelf in de hand
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hebben is of we jongeren en studenten van mbo of hbo of universiteit die hier wonen in
aannnerking komen voor de Dordtpas. Ik vind, als iemand niet voldoende inkomen heeft,
dan moeten we inkomen echt ook studie-inkomsten meerekenen, studiebeurs, dan
vinden wij dat ook jongeren in aannnerking moeten komen voor de gratis Dordtpas, net
zo goed als alle andere mensen met een laag inkomen. Ook als we het hebben over de
ov-pas, die een andere invulling gaat krijgen, vinden we ook dat gekeken moet worden
of gezinnen met jeugdigen, of ook de jongeren onder de achttien jaar in aanmerking
moeten kunnen komen voor bijvoorbeeld de gratis ov-pas, zodat als je met je gezin naar
de stad gaat je niet ineens de hoofdprijs betaalt. Nou goed, op die manier proberen wij,
we hebben op dit moment nog geen nnoties en amendementen opgesteld, die gaan wel
komen in de loop van de week. We hebben een aantal concrete voorstellen te doen om
de begroting nog te verbeteren en we hopen natuurlijk op steun van onze collega-
partijen.

De heer Safranti: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Even een vraag aan mijnheer Portier. Mijnheer Portier, u gaf net aan:
voor jongeren tot achttien gratis openbaar vervoer. En kinderen tot twaalf jaar, vindt u
dat ook prima, of moet dat echt studerend zijn?

De heer Portier: Nee, want het gaat van nul tot achttien.

De voorzitter: Oke, en toen was het stil. Mijnheer Burakcin, had u nog een interruptie?
Mevrouw Stolk. Woordvoering?

Mevrouw Stolk: Nou ja. Ja, mag dat niet?

De voorzitter: Ja, van mu j wel.

Mevrouw Stolk: Nou ja, kijk, laat ik eerst even positief beginnen. Voorzitter, de
begroting is heel duidelijk verwoord, laat dat helder zijn. De heer Katif gaf ook daar de
nodige complimenten voor, terecht, aan de wethouders, het college en natuurlijk ook de
ambtenaren die de begroting op hebben gesteld. Wat ons betreft zou die begroting wel
wat beter leesbaarder kunnen zijn en ook wat minder papier. Want als we deze
begroting aan een leek voorleggen in de stad, nou, dan komt echt niemand daaruit.
Zelfs wij zijn heel erg aan het goochelen geweest. Dus dat is eigenlijk min of meer voor
de volgende begroting, hou daar gewoon een beetje rekening mee dat die leesbaar is
voor iedereen en hij mag ook best wel wat korter. Dan sluiten wij voor een groot
gedeelte aan bij de woorden die de heer Katif aangaf. Wel even een opmerking en dat is
meer ook richting GroenLinks. De VSP vindt eigenlijk te weinig vernieuwing in het beleid
en in de begroting terug. Dit college wandelt wederonn de ingesleten paden in van de
VVD, CDA en ChristenUnie-SGP, dat betekent dat er veel financien naar groeien van de
bevolking gaan. Te veel bouwen voor de verkeerde woningzoekenden en te weinig
voorzieningen voor de bewoners, en dit in crisissituaties die bewoners van Dordrecht
best wel in de portemonnee gaan raken.
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De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Stolk: Wie?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Stolk: 0, ik verstond wethouder.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voorzitter, mag ik even een vraag stellen aan mevrouw
Stalk?

De voorzitter: Zeker.

Mevrouw Stolk: Zeker, graag.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Hoe zou ze zonder aanwas of zonder meer bevolking wel het
voorzieningenniveau op peil willen houden, hoe ziet u dat voor zich?

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik ben blij dat u die vraag stelt. Natuurlijk is het zo dat een
natuurlijke groei goed is voor je stad en natuurlijk hou je daar ook mee je voorzieningen
in stand. Maar laten we elkaar geen mietje noennen, het is niet datgene waar wij als
gemeente Dordrecht op draaien. Deze begroting, als je kijkt naar alle progrannma's in
deze begroting, zijn allennaal gebaseerd op groei naar 140.000 inwoners. Wat nu als we
niet gaan groeien naar die 140.000 inwoners? Deze begroting is hierop gericht. Mijnheer
Safranti gaf vanavond al aan: de begroting is sluitend, mooi, prachtig. Maar we vergeten
er een ding bij te zeggen dat we 37,5 miljoen uit de algemene reserves hebben gehaald.
Dat is de keerzijde van het verhaal. Dus ik wil alleen maar aan dit college meegeven:
wees je er wel van bewust dat als je een begroting samenstelt op basis van een groei
naar 140 duizend inwoners, dat dat ten koste gaat van de hele begroting. Die kan dus
als je niet gaat groeien naar die 140 duizend inwoners gewoon verzanden en kom je in
financiele problemen. De Eneco-gelden, die hebben we verkocht, we hebben
geinvesteerd in Stedin, daar missen we 5 miljoen. We hebben het dividend van de
Eneco, dus ergens waar we uit gaan plukken, dus uit die algemene reserves, die kunnen
we dan wel opvoeren als: wij hebben de begroting sluitend. Maar dat betekent wel dat
we dadelijk al die voorzieningen en al die mensen en de bestaanszekerheid van de
mensen in Dordrecht dadelijk niet meer kunnen garanderen. Dat is alleen wat ik nnee wil
geven. Dan kom ik gelijk op een ander punt, of wil u daar nog lets over kwijt?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, is goed.

Mevrouw Stolk: Dan wil ik nog een dingetje daarover zeggen, want kijk, dit college heeft
natuurlijk die 75 euro, die geeft 75 euro aan alle inwoners van Dordrecht. Ik gun alle
inwoners van Dordrecht misschien wel meer dan 75 euro, maar daartegenover gaan we
de ozb verhogen, we gaan alles verhogen, terwijI het gratis openbaar vervoer gaan we
afschaffen, omdat dat dan inkomensafhankelijk gaat warden en aan de andere kant
geven we mensen met een hoog inkonnen oak die 75 euro. Nou, dat gaat er bij ons niet
zo lekker in. Ik ben benieuwd hoe mijn collega's daar oak tegenaan kijken, want het is
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natuurlijk leuk dat we een cadeautje weggeven. Als je dat uitrekent, komt het op 4,2
miljoen, dat is een hoop centen in tijden van crisis. En dan gratis open baar vervoer, wat
voor ons natuurlijk best wel een belangrijk punt is en ik neem ook aan voor mijnheer
Katif. Dus daar komen we ook nnee met een motie. Dan, ieder kind een zwemdiploma,
dat was naar aanleiding van een motie van de VSP een aantal jaar geleden. Uiteraard
zijn wij ontzettend blij dat dit natuurlijk in de begroting staat en dat het ook, u gaf het
net al aan, mevrouw Van Vugt, dat ook kinderen van zeven jaar met een diploma van
school af gaan. Nou, alleen maar mooi. Ik sluit aan bij mevrouw Vol, helemaal met u
eens. We zijn regenboogstad, we zijn koplopersgemeente en we dragen dat totaal niet
ult. Dus ik ben zeer benieuwd naar het amendement wat u in gaat dienen en dan vindt u
ons op dat punt zeker aan uw zijde. De armoedeval, daar heeft de VVD het over gehad,
ook daar maken wij ons zorgen om. Over de groei had ik al iets gezegd, ook wij komen
met een aantal moties en amendementen. Daar wil ik het voor nu even bij laten,
voorzitter.

De voorzitter: Oke. Het wordt een steeds kleiner groepje waar ik nog naar moet kijken.
Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat er een uitbreiding inderdaad
is van de minimaregelingen in de begroting en we sluiten ons ook aan bij wat net al
genoemd is, dat we ook heel blij zijn dat zwemles is opgenomen en dat dat nu inderdaad
op de basisschool mogelijk wordt gemaakt.,Maar we nnissen inderdaad ook de gerichte
doelstellingen en waar we ons zorgen over maken is inderdaad wat ik net al noemde, is
discriminatie in het diversiteitsbeleid, omdat we hoorden dat er in de stad ook gewoon
best veel gediscrimineerd wordt en dat we het goed zouden vinden als dat ook gewoon
gericht aangepakt wordt. Verder maken we ons zorgen over de armoedeval, dat is
natuurlijk al een paar keer genoemd. Ook met het oog op werkende minima, omdat we
ook signalen horen dat bij de Sociale Wijkteams ook steeds nneer mensen met eigenlijk
een hoger inkomen schulden op gaan bouwen. Verder sluiten we ons ook aan bij het
felt, sport wordt genoemd, dat vinden we heel belangrijk, maar we missen ook dat
stukje cultuur inderdaad in de wijken. Daar zou ik het graag bij willen laten, bedankt.

De heer Safranti: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Een stukje cultuur in de wijken. Kunt u dat misschien even toelichten?

Mevrouw Schnabel: Net zoals het CDA al aangaf, er wordt wel uitvoerig over sportbeleid
gesproken in dit stuk, maar er wordt eigenlijk niet over cultuur gesproken, als in dat dat
ook voor alle kinderen mogelijk moet zijn.

De voorzitter: Mijnheer Burakcin, u wilde interrumperen?

De heer Burakcin: Nee, ik wil niet interrumperen, maar ik was vergeten onn lets nog te
benoemen, wat denk ik wel belangrijk is, want ik wil namelijk ook de mening van de
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wethouder horen. Mag ik dan nog, voorzitter? Nu dat ik toch aan het woord ben, bedoel
je.

De voorzitter: Nou, het is dat ik de VVD twee man het woord heb gegeven, maar gaat
uw gang.

De heer Burakcin: Voorzitter, waar we ons nog zorgen over maken is, het mag duidelijk
zijn doordat de hoge inflatie en de hoge energierekeningen, ook zoals de planbureaus en
ons onderzoeksinstituten dat aangeven, dat de schuldenlast enorm gaat worden de
komende periode. Het college wil natuurlijk kansenongelijkheid voorkomen en dit zorgt
ervoor dat er dus ook kansenongelijkheid ontstaat. In Amsterdam, Eindhoven en Den
Haag is er dus een soort van pauzeknop op schulden ingevoerd, dat betekent dus dat
iemand die schuldhulpverlening aanvraagt, dat die dus eigenlijk op een soort pauzeknop
kan drukken en vervolgens uitstel vraagt van de schulden. Het kabinet heeft
aangekondigd om dat landelijk in te voeren in 2023, maar dat gaat nog eventjes duren,
dus mijn vraag is aan het college of dat het ook mogelijk wat eerder ingevoerd kan
worden binnen onze stad. Dus daar zou ik graag zijn mening over willen horen.

De voorzitter: 2023 is niet zo heel ver weg, hoor, mijnheer Burakcin, maar goed.

De heer Burakcin: Ja, maar dat schijnt niet gehaald te worden.

De voorzitter: Nee, nee, nee, niet nou maar. Helder, dank u wel. Verder nog iemand?
Want anders ga ik over naar de wethouders, die heel erg onrustig hier naast me zitten,
want die moeten in drie kamers tegelijk zijn. Nou, wij hebben ze nu en wij houden ze
gewoon totdat wij tevreden zijn. Wie mag ik het eerste het woord geven? Ja, mijnheer
Dulk geeft niet aan dat hij lets wil zeggen, dus. Mijnheer Heijkoop, ja? U zit het meest
onrustig.

De heer Heijkoop: Die indruk heb ik niet, voorzitter. Hoewel er in vergaderkanner 1 veel
te doen is om de 75 euro, dus daar ga ik straks hierna wel even me naartoe spoeden,
maar ook nnevrouw Stolk maakte er al een opmerking over, dus dat houdt de
gemoederen bezig. Maar dat antwoord bewaar ik voor vergaderkamer 1 om in ieder
geval hier recht te kunnen doen aan alle vragen die zijn langsgekomen op diverse
thenna's. Ik heb ze allemaal op mijn papier gekrabbeld langs partijlijnen, maar ook qua
inhoud, dus ik denk dat ik daar een beetje kriskras doorheen ga en moet mij er maar op
wijzen als er antwoorden ontbreken, of als ze niet volledig zijn. Collega Van Benschop
zal natuurlijk ook een groot deel van de antwoorden voor haar rekening nemen.
Allereerst de risico's die Beter Voor Dordt terecht benoemt. Er zitten een aantal risico's
in de begroting die zich niet altijd al helennaal laten kwantificeren, want het zijn risico's,
ze hebben zich nog niet voorgedaan. Ze gaan wel vergezeld met beheersmaatregelen en
de jeugd is inderdaad wel een groot risico. Dat zit hem op meerdere vlakken. Als het
gaat over de impact voor de kinderen Overigens, ik ben geen wethouder Jeugd, maar
ik heb wel kinderen, dus ik kan er wel wat over vertellen. In die zin, collega Van der
Linden neemt ons daar natuurlijk ook in mee en net als in alle andere sectoren is een
groot risico in deze sector de arbeidsmarkttekorten. Wat je daar nu ook ziet zijn de
toenemende kosten en dat heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke begroting. We zien
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natuurlijk ook dat de hervormingsagenda die landelijk is afgesproken, die zal ook impact
hebben. Dat laat zich vertalen in een toenemend accres, maar ook in bepaalde ambities
die nnoeten worden waargemaakt, enerzijds aan de wetgeverszijde, dus de Kamer en
het kabinet, en anderzijds ook inbreng vanuit ons als gemeente vraagt. En ja, dat zal de
konnende jaren echt nog wet spannend blijven en we zullen u daar natuurlijk heel
prudent en accuraat over informeren op het moment dat daar ontwikkelingen zijn. Waar
het gaat over de sociale werkvoorziening, daar is inderdaad het grootste risico dat er
onvoldoende connpensatie is en ook dat daar de lonen relatief sneller stijgen dan de
vergoedingen vanuit het Rijk. Dat is wet een onderwerp van gesprek tussen de
Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, en het Rijk en we verwachten dat daar ook
wet resultaten worden geboekt in die gesprekken, dus dan krijgen we daar een groot
deel van de compensatie terug. Anderzijds is het ook wet goed om hier te memoreren
dat Drechtwerk at jarenlang uitstekende resultaten laat zien, zowel inhoudelijk als ook
financieel en dat daarmee wij ook wet gemeend hebben om daar echt wet heel accuraat
te kunnen begroten. Die risico's kunnen zich voordoen, maar wij zien in ieder geval wet
dat Drechtwerk volledig in control is. Ook goed om daaraan toe te voegen dat we
Drechtwerk en de Sociale Dienst bij elkaar willen gaan brengen. Daar hebben we at
eerder over gesproken, omdat ze vallen beide onder de Participatiewet en het is gewoon
belangrijk dat we daar ook — dan ga ik toch het jeukwoord van integraal maar gebruiken
— integraal beleid kunnen voeren. Een ander jeukwoord was preventie. Ja, dat is toch
geen modewoord, het is echt wel bittere noodzaak. Vanwege de kosten, maar ook echt
wet vanwege de arbeidsmarkttekorten. We moeten echt proberen te voorkomen dat
ellende aan de achterkant ontstaat, zowel bij jeugd, maar ook de Wnno — daar zal
collega Van Benschop nnisschien nog wat over zeggen — alsook op andere terreinen,
omdat preventie toch wet heel veel kosten kan besparen en ook inzet van professionals.
De aandacht voor nnaatschappelijke vrijwilligersorganisaties is genoemd. Dat was niet
echt een vraag, maar dat wit ik eigenlijk van harte onderstrepen, dat zijn eigenlijk onze
belangrijkste partners in crisistijd gebleken. Zowel in de coronacrisis alsook in de huidige
energiecrisis laten initiatieven zoals Samen Dordt, Licht voor Dordt, de kerken,
moskeeen, ook andere vrijwilligersinitiatieven zich echt van een hele bijzondere kant
zien en ik durf echt ook wet te stellen dat wij daar echt wet een bijzondere stad zijn,
meer nog dan andere steden. Dat is iets waar we heel veel aandacht voor hebben, we
trekken ook veel met ze op, op het gebied van dakloosheid, armoede, maar ook waar
het gaat over het bestrijden van de gevolgen van de crises zoals ik die net noemde.
Arnnoedebeleid, voorzitter, meerdere partijen hebben daar aandacht voor gevraagd.
Positieve bewoordingen zijn geuit over de flinke uitbreiding die wij als college aan u
voorstellen. Het is eigenlijk onder handen van uw raad, want u spreekt daar binnenkort
over in de oordeelsvormende sessie waar het gaat over het voorstel dat voorligt. Maar
wij denken dat we daarmee de goede dingen doen, zeker ook als we zien wat de Nibud-
rapportages ons vertellen. Richting mevrouw Stolk zou ik toch ook echt wet willen
benoemen dat een aantal van deze regelingen zijn generiek, dus zeker ook voor
ouderen. Gratis ov in de voile breedte, daarvan hebben we inderdaad gezegd: dat willen
wij niet continueren vanwege ook de forse financiele consequenties, maar juist wet voor
ouderen met een smalle beurs, dus daarmee toch ook wet weer vanuit die
bestaanszekerheidsopgave dat we zien: he, daar speelt het vraagstuk rondom
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bijvoorbeeld eenzaamheid wat u noemde meer dan de wat rijkere, oudere
Dubbeldammer, om het zo maar te zeggen.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Die kon je natuurlijk verwachten even over gratis openbaar vervoer.
Maar is dit in deze commissie, mag ik hier

De voorzitter: Ik geef mijnheer Heijkoop niet snel gelijk, maar in dit geval wel, ja. Nee,
dit is ... Nee.

Mevrouw Stolk: Nee? Oke, dan kom ik daar nog wel op terug.

De heer Heijkoop: Nee, voorzitter, ik noemde wel even het gratis ov, omdat dat juist nu
bijna een soort van onderdeel van het armoedebeleid wordt, omdat het voor de lagere
inkomens, u gaf zelf al aan, inkomensafhankelijk wordt. Ik wil hier toch ook wel even
nadrukkelijk noemen de energietoeslag. Daar hebben we eerder over gesproken. We
hebben in onze stad een enorm bereik met deze regeling en we zitten in de top van
Nederland, we gaan richting de 96 procent. Met name het bereik ook in de doelgroep
120 tot 130 procent is heel erg hoog te noemen en daar vallen heel veel ouderen onder,
blijkt uit de aanvragen, met een AOW en soms een heel klein pensioentje. Het gaat er
ook toe leiden dat wij vanuit de gemeentebegroting 1,7 nniljoen naar verwachting bij
moeten dragen. Dat hadden voor een deel ook al ingecalculeerd, dat gaan we ook
gewoon netjes zo in orde maken. Maar dat is onze extra inzet, juist ook voor deze
kwetsbare doelgroep en ook voor een deel om die armoedeval enigszins te dempen
hebben we die doelgroep ook wat verruimd. Maar ik denk dat het positief is dat het
bereik zo groot is en dat de financiele consequenties die daaruit voortkomen, dat we
daar op zich ook zeker niet moeilijk over willen doen. Dat geldt ook over een doelgroep
- en dan ga ik naar de heer Burakgin - de doelgroep die tussen wal en schip valt. Een
groot deel van de doelgroep die tussen wal en schip valt, valt daar ook tussen omdat wij
hen nog niet bereiken, terwijI ze wel recht hebben op regelingen. We zien met die
energietoeslag dat we het bereik heel hoog hebben kunnen laten zijn, dat gaat zich
hopelijk ook vertalen in het beroepen op andere regelingen en we gaan ook een forse
campagne optuigen om het nieuwe, uitgebreidere minimabeleid onder de aandacht te
brengen van de Dordtenaren die daar recht op hebben en we hopen daarmee ook meer
inwoners en meer huishoudens te kunnen ondersteunen. De lagere middeninkonnens en
ook de wat hogere middeninkomens, waar meerdere van u ook aandacht voor hebben
gevraagd. Dat is dan ook gelijk het bruggetje van GroenLinks naar de VVD, toch een
wonderlijk bruggetje, maar beide gaf u aan dat u daar zorgen over had, ook de Partij
van de Arbeid noemde dat nadrukkelijk. Daar zit ook mijn zorg en daar zit ook de zorg
van het college. We doen eigenlijk wat we kunnen, maar wij zijn als gemeente helaas
niet van de nniddeninkomens. Wij kunnen ook geen inkomenspolitiek voeren, het gaat
over een enorme groep. U mag er wel op rekenen dat wij vanuit de gemeente in ieder
geval ook bij het kabinet echt veelvuldig aandacht vragen voor juist deze groep. We zien
ook wel in de telefoontjes die we krijgen bij de Sociale Dienst dat er relatief ook wat
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meer huishoudens bij zitten die eigenlijk nooit in aanraking zijn geweest met de dienst
omdat ze gewoon werken, altijd voldoende inkomen hebben gehad, maar nu toch
financieel met problemen dreigen te komen. Maar dit zal echt moeten worden opgelost
met een fiscaal pakket vanuit het kabinet. In het huidige pakket, naar mijn bescheiden
mening, is dat nog onvoldoende, omdat het werken zeker voor die middeninkomens met
ons progressieve belastingstelsel nog onvoldoende loont. Aileen dat kunnen wij, en dat
gaf de heer Van Ballegooijen al terecht aan, niet lokaal oplossen. Er werd ook een
opmerking gemaakt over het meetbaar maken van doelstellingen. De VVD-fractie, de
heer Van Ballegooijen had cornplimenten over hoe dat gebeurt bij Bouwen en Economie.
De complimenten van de VVD-fractie zullen we overbrengen aan de wethouder die van
Bouwen en ook Economie is, de heer Burggraaf. Wellicht kunt u dat zelf ook doen, die
complinnenten doorgeven. Ik begrijp ook, ik hoop ook dat u begrijpt dat op het sociaal
domein is het allemaal net wat minder SMART te maken dan het aantal huizen dat je
neerzet. Wat we daar veel nneer doen zijn nnaatschappelijke businesscases maken,
nnaatschappelijke kosten-batenanalyses maken per project. Collega Van Benschop zal
daar denk ik ook nog wel even wat over zeggen. Dat laat zich ook net wat minder
makkelijk SMART fornnuleren dan de bouwopgave, maar ik snap uw wens en de wens is
ook door anderen herhaald. We blijven altijd met u zoeken op projectniveau hoe we die
zo meetbaar mogelijk kunnen maken, want wij willen natuurlijk zelf ook weten welke
interventies goed werken, omdat je niet alles wil continueren. Want projecten die niet
werken, die moet je ook gewoon kunnen stopzetten. Nog enkele punten. Cultuur in de
wijk, CDA, Partij van de Arbeid. Ik ben geen cultuurwethouder, collega Van der Linden
heeft cultuur in zijn portefeuille en die is daar razend enthousiast over en ook over de
Cultuurnota die eraan komt. Ik zou u echt willen adviseren: breng dit heel nadrukkelijk
in, hij verheugt zich op dat debat met uw raad, en breng dit punt ook nadrukkelijk in in
dat debat, want daar hoort het echt thuis. Weet in ieder geval dat wij vanuit het college
echt wel uw wens onderschrijven dat cultuur ook in de wijk thuishoort en niet soms het
beeld kan oproepen van een elitair binnenstadachtig dingetje moet zijn. Dat zou een
ontzettend gemiste kans zijn. Tot slot, voorzitter, en dan spoed ik mij naar
vergaderkamer 1 als er verder geen vragen zijn, de SP heeft punten gemaakt over de
geleidelijke grenzen in het minimabeleid. Dat proberen we op onderdelen wel wat te
doen, bijvoorbeeld nu met de uitbreiding van de minimaregelingen waar het gaat over
het SMS-Kinderfonds voor oudere kinderen. We proberen daar een bepaalde
differentiatie in aan te brengen en we hebben met de energietoeslag ook gedaan,
naarnnate de inkonnens ietsje hoger waren een iets lagere toeslag. Maar we !open echt
tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid aan. Het is gewoon ongelooflijk complex am
dat nog verder te differentieren, daar gaan dus fouten optreden, dan gaan er
wachtlijsten ontstaan. Dus u mag ons daar altijd scherp op houden dat we dat zoveel
mogelijk doen, want wij zien ook die harde grens, wij zien ook de pijnlijke gevolgen
daarvan. U nnag er ook op rekenen dat wij echt ook wel geregeld maatwerk toepassen
als mensen er net buiten vallen en we het een schrijnende situatie vinden. We hebben
daar bij de Sociale Dienst allerlei potjes voor, doorbraakfondsjes en dergelijke die we
daarvoor gebruiken. Maar ik ben het wel met u eens dat het soms schrijnend kan
uitpakken.

De heer Portier: Voorzitter?
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De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Een vraag over de moeilijke uitvoerbaarheid. Kijk, als je een grens hebt
van X euro waarbij je helemaal daarbuiten valt, ja, dan moet je tot op de euro precies
weten hoeveel iemand verdient. Dus eigenlijk iedereen die een aanvraag doet weet je
tot op de euro nauwkeurig wat die verdient, dus hoe moeilijk is het dan om te zeggen:
alles wat je te veel verdient, trekken we af van die uitkering totdat je niks meer
overhoudt.

De heer Heijkoop: Voorzitter, dat is best moeilijk, ook omdat inkonnens sonns enorm
fluctueren en soms ook bijna van maand tot maand kan veranderen. We doen het ook
wel bij de bijzondere bijstand, dan hebben we echt een hele ingewikkelde rekensom met
draagkracht en dergelijke naarmate het inkonnen hoger wordt. Dus we proberen dat echt
wel te doen, maar we zien ook wel dat het gewoon complex is, dat de dienst ook in de
uitvoering enorm onder druk staat, ook door de extra pakketten die we nu uitvoeren
vanuit de crisisregelingen. Maar goed, ik zal hem nog mee terug nemen, maar u mag
erop rekenen dat wij echt maximaal doen om recht te doen aan de individuele situatie
van de aanvrager. Maar goed, dat kent dus zijn grenzen. Dan tot slot, voorzitter, de
studenten, de Dordtpas. De heer Portier heeft daar ook een vraag over gesteld. Wij zijn
met de Dordtpas voortdurend aan het kijken: hoe kunnen we dat nog tweaken en
verbeteren? We maken ook steeds meer van de Dordtpas gebruik als instrument voor
andere beleidsdoelstellingen. We hebben het wel eens over het nnantelzorgbeleid gehad,
het vrijwilligersbeleid, gratis ov. Het is daar ontzettend geschikt voor om daar ook de
Dordtpas voor in te zetten. We willen nu ook wel onderzoeken of we inderdaad
studenten als speciale doelgroep kunnen aanwijzen en die al dan niet met een korting de
Dordtpas kunnen aanbieden, maar dat is gewoon onderdeel van onderzoek. We moeten
gewoon even kijken naar hoe dat dan uitwerkt en ik zal daar ook met collega Van
Benschop toch nog even over door praten: hoe bereik je dan die studenten? Maar dat
zou zomaar kunnen. Voor andere doelgroepen zou dat ook kunnen, maar we zijn daar
op dit moment nog echt in de onderzoeksfase.

De voorzitter: Mevrouw Schnabel als laatste.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Op de Dordtpas wanneer je
bijvoorbeeld naar een sportvereniging gaat, dan is het volgens mu j hetzelfde budget dat
je hebt om je contributie te betalen als dat je hebt om je sportkleding te betalen. Wordt
daar nog ook een verandering in aangebracht, of hoe kijkt u daar tegenaan?

De heer Heijkoop: Ja, klopt, daar kijken we ook naar. We kijken of we daar een schotje
kunnen zetten dat het een ander potje wordt en we zien ook wat meer mogelijkheden,
omdat we het willen gaan verruimen. Dan een deel van het geld kan sportkleding van
gekocht worden, maar het gaat vooral om het nneedoen bij verenigingen en we zien nu
nog wel dat die balans niet helemaal is wat wij zouden willen. We willen ook weer niet te
veel bedeelzucht aan de dag leggen, maar we willen eigenlijk wel toch wel wat sturen
dat mensen vooral gaan sporten en lid worden van een vereniging. Dus dat is een
terecht punt.
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De voorzitter: Nou, de wethouder Financien moet op zich wel inderdaad Ja. Mevrouw
Van Benschop.

Mevrouw Van Benschoo: Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of ik het zo gestructureerd
kan als dat collega Heijkoop heeft gedaan, dus ik ga het lets meer denk ik per thema
pakken. Om te beginnen, er is echt meerdere keren gezegd dat het eigenlijk wat
concreter had gemogen en dat we nu niet heel duidelijk inzichtelijk hebben gemaakt
waar het geld aan uitgegeven wordt. Een van de belangrijkste dingen bij de
totstandkonning van het politiek akkoord, waar dit een vertaling van is voor een deel,
was dat we de invulling van de zaken, we hebben focuspunten benoemd en de invulling
daarvan gaan we samen met de stad en samen met de raad doen. Dat betekent dat we
hierbij reserveringen vragen aan de raad, maar uiteindelijk met raadsvoorstellen komen
om invulling te geven aan een deel van die reserveringen. Als het gaat over het
diversiteitsbeleid, ik heb vanuit de PvdA gehoord de zorg over discriminatie. Ik kan hier
wel al zeggen dat we begin december met een soort discussienota konnen over het
diversiteitsbeleid en wat ons betreft, of wat het college betreft is het idee om daar een
3x3-formule noem ik het maar even op toe te passen, waarbij het gaat over diversiteit
binnen je eigen organisatie, diversiteit richting de stad en diversiteit richting
contractpartners en subsidiepartners. Volgens de andere drie lijnen, dat zijn dan de drie
doelgroepen die we hier specifiek uithalen, dat is de LHBTI-gemeenschap, de mensen
met een migratieachtergrond en de mensen met een beperking, waarbij we dan in
eerste instantie natuurlijk moeten identificeren wat de problemen zijn. Dat willen we
samen met de raad en samen met de stad doen en daar vervolgens dan ook concrete
maatregelen aan verbinden om die knelpunten op te gaan lossen. Dat zal ongetwijfeld
ook leiden tot maatregelen met betrekking tot antidiscriminatie.

De voorzitter: Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik weet niet of er nog tijd is, of dat dit

De voorzitter: Nou, we hebben in ieder geval nog acht minuten, dus wees kritisch op wat
u wilt vragen, zou ik zeggen.

Mevrouw Schnabel: Een hele korte vraag. Met betrekking tot de concreetheid waar
mensen die tegen discriminatie aanlopen, zijn er dan ook al ideeen over? Want RADAR
zit natuurlijk in Rotterdam, dus op dit moment moet je je discriminatie melden in
Rotterdam, of bij de politie, maar dat is vaak vrij lastig. Of er dan ook al een concreet
idee is dat er hier in de stad zelf een meldpunt of een spreekuur.

Mevrouw Van Benschoo: Als dat een van de uitkomsten is van gesprekken met de stad
en de raad en als de raad daarvan denkt dat daar een mogelijke oplossing zit voor het
probleem, dan zullen we dat moeten gaan bekijken of we dat mee kunnen nemen in dit
diversiteitsbeleid. Maar ik vind het nu te vroeg om een voorschot te nemen op wat erin
komt te staan, juist omdat ik de raad en de stad in positie wil brengen, ook als het gaat
over het Regenboogakkoord, wat gewoon een plek hoort te krijgen in een breder
diversiteitsbeleid met een uitvoeringsprogramma. Dus we hebben heel bewust geen
voorschot genomen op wat erin komt te staan, maar echt gezegd: we gaan aan de hand
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van een discussienota in gesprek om te kijken: waar zitten de knelpunten, waar zitten
de grootste knelpunten, en waar gaan we dan concrete maatregelen op nemen?

De heer Safranti: Wethouder, u neemt onze input ook mee die wij een paar weken terug
Ja?

Mevrouw Van Benschop: Ja, zeker. Ik heb van de fractie DENK inderdaad een document
ontvangen. Natuurlijk nemen we dat mee, maar ook dat zal weer ter sprake komen in
de verdere gesprekken. Dan wil ik graag nog even reageren op de ouderen, over met
name dat de ouderen niet mee zijn genonnen in het armoedebeleid. Collega Heijkoop
heeft al lets gezegd over hoe de ouderen ook gebruik kunnen maken van de
minimaregelingen, maar daarbij is er natuurlijk een visiedocument aangenomen over de
huiskamers in de wijk. Daar wordt nu aan gewerkt om de ontmoetingsplekken mogelijk
te maken en hoe we daar invulling aan gaan geven. Daarnaast is er een programma, dat
liep van 2018 tot 2022 over eenzaamheid en ouderen, daar moeten we een evaluatie op
doen en kijken wat we voortzetten en kijken wat we weer daaraan toe zouden moeten
voegen. Dus de ouderen zijn zeker niet vergeten en dat geldt zowel voor de ouderen,
maar ook eigenlijk voor de groep die door, ik dacht dat het GroenLinks was, maar dat
weet ik echt niet meer zeker, die nu deze winter ook in de problemen komt door die
enorme prijzen. Er konnt ik vermoed volgende week, maar in ieder geval heel snel een
raadsvoorstel uw kant op waarbij we vragen om het mogelijk te maken om de warme
ontmoeting te gaan doen, waarbij we plekken openstellen op verschillende plekken in
Dordrecht in Dordtse wijken, waarbij mensen warm kunnen zitten deze winter en
waarbij we ook de mogelijkheden bekijken voor een gratis kop koffie en thee, eventueel
of er nnogelijkheden zijn om een maaltijd aan te bieden, zodat we in ieder geval voor de
hoogste nood deze winter lets kunnen doen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik begreep vanmiddag dat ook cultuur daarbij aansluit, bij
die warme ontmoeting.

Mevrouw Van Benschop: Het is echt een hele brede werkgroep geworden. De eerste
prioriteit is dat we natuurlijk gewoon dit zo snel mogelijk open krijgen en vandaaruit
verder gaan kijken welke randprogrammering eigenlijk we daaraan toe kunnen voegen.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank. Dank ook aan de wethouder, dat is natuurlijk een
warm pleidooi wat u nu aangeeft. Wij zijn heel blij dat u daarnnee gaat komen. We
hebben een motie die die richting op gaat en wij pleiten er in die motie zelfs voor dat het
ook om gezond eten voor ouderen gaat, want vaak is het ook zo dat ouderen
beknibbelen juist op hun maaltijden, doen de kachel op dit moment niet aan en zitten
met een dekentje over hun knieen heen. Dus wij komen ook nog wel met een motie,
nnaar ja, mocht het college ermee komen en die motie ondersteunen, of zeggen: dat is
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ook lets waar wij mee uit de voeten kunnen. Ja, alleen maar heel mooi. Voor wat betreft
het armoedebeleid, ik ben blij dat u dat natuurlijk ook aangeeft, alleen wat we hebben
gezegd is niet dat de ouderen er niet in genoemd worden. Ze worden er wel in genoennd,
maar alleen te weinig. Als je kijkt naar de grootst groeiende groep in Dordrecht, dat zijn
nog steeds de ouderen. Maar ook daar komen we nog wel even op terug. Maar ik ben in
ieder geval blij dat u dit al aangeeft, dank.

Mevrouw Van Benschop: Oke, nou, dank u wel. Volgens mij ligt het bij de aankomende
begrotingsbehandeling in de raad, het voorstel over de warme ontmoeting, dus dat is in
ieder geval heel snel. Dan was er nog een opmerking van de VSP over de leesbaarheid
en het felt dat die erg lang was. Ik geloof dat Beter Voor Dordt daar ook een opmerking
over maakte. Laaggeletterdheid zit bij mij in de portefeuille, uiteraard doe je je best om
ervoor te zorgen dat zo'n begroting zo goed mogelijk leesbaar is. We zijn ons er ook van
bewust dat niet alle inwoners van Dordrecht deze begroting gaan lezen, ook niet als die
de helft korter is. Met als reden dat we ook een animatie hebben laten maken om
zichtbaar te maken: waar gaat het geld nou eigenlijk naartoe en wat doen we? Ik ben
het met u eens, het kan altijd beter. Het kan altijd uitgebreider en beter, maar op deze
manier hebben we in ieder geval geprobeerd een slag te maken, zoals we ook bij de
presentatie van het politiek akkoord een animatie hebben laten maken, omdat een kort
filmpje toch makkelijker kijkt dan een tweehonderd nog wat pagina tellend verhaal. Dan
was er nog een vraag over het continueren van de zorg komende periode. Dit is
uiteraard een arbeidsmarktprobleem, noem ik het maar even, een punt van
personeelstekort wat niet alleen in de zorg speelt. Als het goed is wordt er toegewerkt
naar een regionaal werkloket, dat wordt een aanspreekpunt voor alle
arbeidsmarktvragen. Dat is vanuit het nninisterie geInitieerd en dat gaan we in de regio
dus dan ook inrichten, waarbij het eigenlijk makkelijker moet gaan worden om de
verbinding te maken tussen wat is er nodig, wat voor type werkgelegenheid hebben we
hier en wat is er nodig, en wat voor type werknemers hebben we hier en hoe kunnen we
ook die link beter maken door middel van bijvoorbeeld onderwijs? Dus kunnen we
morgen een heleboel mensen klaargemaakt hebben om te gaan werken in de zorg? Nee,
want punt een, die mensen hebben we nog niet en punt twee, dat zal ook even duren
voordat ze klaar zijn om daar in te stromen, maar het is zeker een punt van aandacht en
we zijn er echt hard mee bezig en komen daaronn ook met een arbeidsmarktbeleid. Ik
weet niet of ik ... Dan was er nog een vraag van de ChristenUnie-SGP over: er zijn wel
wat nieuwe dingen, maar wat gaan we niet doen? Dat moet gewoon blijken uit de
evaluaties die we doen. Er is nu lets doorgestuurd vanuit de agendacommissie, ik dacht
als hamerstuk, over het integraal beleidsplan sociaal domein. Daar zitten een heleboel
verschillende beleidsterreinen worden daarin opgenomen, die worden geevalueerd, er
wordt gekeken: wat werkt wel, wat werkt niet? Op die nnanier worden er keuzes
gemaakt om ook dingen niet meer te doen en nieuwe projecten weer op te starten.
Volgens mij, ik denk dat ik het ongeveer gehad heb.

De voorzitter: Ik zie niemand echt

Mevrouw Van Benschop: 0, jawel, nog een punt. Mag dat nog? Sorry. Nee, maar dat is
heel belangrijk. Er is namelijk vanuit meerdere hoeken iets gezegd over het
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Regenboogakkoord en dat er niet voldoende wordt benoemd in de begroting dat we een
regenboogstad zijn. De reden daarvoor is dat we zijn inderdaad een regenboogstad, het
college vindt dat we daar meer aan moeten doen, dat we daar tot nu toe te weinig aan
hebben gedaan en daarom wordt dit opgenomen in dat uitvoeringsprogramma wat hangt
dadelijk onder het diversiteitsbeleid met concrete maatregelen om echt meer inzet
hierop te plegen. Dat is de reden waarom die niet los genoemd staat, maar waarom die
als hoofdlijn eigenlijk valt onder diversiteitsbeleid.

De voorzitter: Dat lijkt me een mooie mededeling om mee af te sluiten, volgens mu.
Dames en heren, dank. Ik denk dat het best goed verlopen is zo. We hebben ons best
gedaan en we gaan volgende week gewoon verder in de raad. Dank u wel.

4. Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175 - Raadsvoorstel

Voorzitter: nnevr. Koene
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. De Feijter (CU-SGP)
Dhr. Noldus (VVD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Tutupoly (Op Ons Eiland)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Mevr. Van Herwijnen (Partij voor de Dieren)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)

Portefeuillehouders: wethouder M. Burggraaf

De voorzitter: Welkom, dames en heren, het is inmiddels elf over negen. We zouden om
negen uur beginnen, maar we hebben even moeten wachten totdat er een quorum is,
oftewel dat er voldoende fracties aanwezig zijn, want anders heeft een
oordeelsvormende sessie geen zin en kan dat dan ook eventueel niet doorgeleid worden,
als daar al sprake van zou zijn. Nou staat weer de deur open. Ik noem even voor de
notulen wie er aanwezig zijn. Mevrouw Van Herwijnen, Partij voor de Dieren; mijnheer
Safranti van DENK; mijnheer Uysal, GroenLinks; mijnheer Tutupoly van Op Ons Eiland;
mijnheer Freijter van de CU-SGP; mijnheer Noldus, VVD; mevrouw Van Vugt, CDA; en
mijnheer Portier, SP; mevrouw Van Poppel van de griffie en ik ben Irene Koene. Even
kijken, het gaat hier over het raadsvoorstel 'Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175'. Er
heeft op 11 oktober een tech nische sessie plaatsgevonden. De politieke vraag die nu
gesteld is bij dit stuk is: hoe luidt het richtinggevende advies van de raad aan het
college, is dat positief of negatief? Ik vind hem sowieso ter discussie staan, maar goed,
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dit is de vraag waarmee het geagendeerd is en daar doen we het mee. Ik wil graag
nnevrouw Van Herwijnen als eerste het ... Mevrouw Van Vugt wil nog eerder het woord.

Mevrouw Van Vuqt-Roose: Wat bedoelt u, voorzitter, met: ik vind het sowieso ter
discussie staan.

De voorzitter: Ik vind het niet echt een politieke vraag.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Op die manier oke.

De voorzitter: Dus dat is jammer, want ik hou altijd van politieke vragen. Mijnheer
Freijter.

De heer De Feijter: Voorzitter, De Feijter is het overigens.

De voorzitter: De Freijter, serieus?

De heer De Feijter: Ik ben mijn naambordje even tijdelijk kwijt,

De voorzitter: De Freijter.

De heer De Feijter: dus ik neem het u niet kwalijk.

De voorzitter: 0 jee, een ontheemd bordje.

De heer De Feijter: Er zijn wel degelijk denk ik een aantal vragen ook richting de
wethouder, maar ik zie dat we nog geen wethouder in ons midden hebben, dus dat lijkt
me wel wat lastig voor de vergadering. Is het een idee om die ergens vandaan te
toveren?

De voorzitter: Die wethouder, ik denk dat de wethouder die we nodig hebben ongeveer
op 36 plekken tegelijk is vanavond, dus dat wordt een lastige. Ik kan ook een ander
voorstel doen en dat is, de Omgevingswet is nannelijk weer uitgesteld — en ik hoop dat
die uiteindelijk afgesteld zal gaan worden, maar dat is mijn persoonlijke nnening — hij is
uitgesteld, dus er is geen paniek en we kunnen ook besluiten met elkaar om dit gewoon
op een andere avond te agenderen.

De heer Safranti: Dat ben ik zeker met u eens.

De heer Uysal: Ja, voorzitter, wij waren ook inderdaad samen met andere partijen heel
erg benieuwd naar de inbreng van de betreffende wethouder. We hadden een heleboel
vragen en aan de hand daarvan wilden we ook inderdaad beslissen: wat gaan we doen?
We wilden het zeker nog niet als hannerstuk naar de aankonnende raad gaan
doorgeleiden. En inderdaad, wat u dus ook terecht aangeeft, de Omgevingswet is voor
de zoveelste keer alweer uitgesteld, dus de druk van de ketel is eraf. Dus als het kan,
graag dit onderwerp aanhouden tot een volgend moment, waarbij we dus ook wat meer
docunnenten en stukken krijgen.
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De heer De Feijter: Voorzitter? Als ChristenUnie-SGP staan wij ook voor gedegen
besluitvorming, dus wij sluiten hier ons ook bij aan. We willen graag besluiten nemen als
alle stukken op tafel liggen. Dat akoestisch onderzoek wat juist zo cruciaal is bij spelen
met geluidbudgetten, lijkt mij, dat zou wel deel uit moeten nnaken van de beraadslaging.

De voorzitter: Oke. Mevrouw Van Herwijnen, want ik wilde u het woord geven, omdat
namelijk als we het wel zouden bespreken - want ik bespeur een beetje dat het oke is
om het een andere keer op een meer gedegen manier te bespreken - maar ik ga u toch
even het woord geven, want u zou nu wat in willen brengen en wellicht kan u daar een
toezegging over doen hoe u daarmee onngaat als we het verplaatsen.

Mevrouw Van Herwijnen: Ik wil het in principe nu ook wel, maar dan ga ik op de inhoud
in, dat is misschien ook weer niet helemaal Wat ik misschien wel een goed punt vond
is, we hebben vandaag onze beantwoording gekregen van de technische vragen. Er zijn
dus blijkbaar meer partijen die technische vragen hebben gesteld. Het is misschien goed
om voor de volgende vergadering, als die wordt doorgeschoven, om die technische
vragen even te delen, zodat iedereen een goed beeld kan krijgen van alles.

De voorzitter: Oke. Dan wil ik u wel Mijnheer Noldus wil ook even nog.

De heer Noldus: Voorzitter, richting het proces dan. Want u zegt: de Omgevingswet
wordt uitgesteld. Ik hoor een aantal partijen ook wel zeggen: laten we lets !anger de tijd
nemen, ook in afwachting van het geluidsonderzoek. Dat is tegelijkertijd wel lets wat al
een jaar speelt, waar al participatie loopt die bijna een jaar aan de gang is. Dus ik zou
qua proces wel het voorstel willen doen om dat ook niet te lang te laten zijn. Ik weet ook
niet precies wanneer dan de informatie die nodig is voorhanden konnt, maar ik zou de
oproep willen delen om dat niet op de hele lange baan te schuiven, maar hier toch wel
een besluit op te gaan nemen met elkaar. Dat is denk ik wel wat de ondernemers in
kwestie mogen verwachten.

De voorzitter: Oke, prima. Ik begrijp dat wethouder Burggraaf eraan komt, dus we
kunnen misschien zo het proces definitief kortsluiten met betrekking tot een datum.
Kijk, daar is hij al.

De heer Buraciraaf: Ik moest eigenlijk ook nog mijn woordvoering bij die andere doen.

De voorzitter: Nee, maar we hebben hier alleen een procesvraag. Het voorstel is
namelijk net door mu j gedaan, gezien de tijd, dat we kort de tijd hebben en dat er nog
wat nnensen vragen hebben gesteld waar antwoorden op zijn gekomen die nog niet
gedeeld zijn et cetera, om de boel bij elkaar te vegen en te zorgen op een ander
moment dit onderwerp te bespreken, zodat we ook lets meer hebben dan een kwartier
wat er dus nu inmiddels nog voor over was, omdat dat geen probleem lijkt te zijn,
omdat de Omgevingswet, de invoering is uitgesteld. Er wordt nu even ...

Mevrouw Van Vugt-Roose: Wat mijnheer De Feijter net zei, en dat dan ook de
onderzoeksresultaten gedeeld kunnen worden van het akoestisch onderzoek.
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De voorzitter: Ja. Dus dat is eigenlijk wat wij nu hier met elkaar hadden bedacht en daar
willen we graag dan een technisch uitsluitsel even over.

De heer Burqgraaf: Voorzitter, het enige wat ik nu kan aangeven is dat ik alle vragen die
er waren, dat ik daarvan heb gezien dat alles is beantwoorden en als het goed is
gisteren gedeeld is. Ik zie hier op de tribune knikken dat daar ook het akoestisch
onderzoek en de resultaten daarvan bij hebben gezeten. Maar u gaat uiteindelijk zelf
over uw agenda. Het enige wat ik niet weet is de fatale beslistermijn. Kijk, ik vind het
vervelend voor de gasten vooral dat die voor niks vanavond komen, dus dat wil ik in
ieder geval ook wel even nneegeven in de afweging., Maar de vraag of er een fatale
beslistermijn zit als het later in de maand zit, dan kijk ik even naar de publieke tribune.

Mevrouw ...: Nee, in principe denk ik niet, onndat de Omgevingswet is uitgesteld.

De heer Burqgraaf: Ja, precies.

De heer Dat staat natuurlijk los van de omgevingswet. Dat is voor de besluitvorming,
dat snap ik wel, best nnoeilijk, nu er niet over overlegd wordt, maar het is wel degelijk
van belang (buiten microfoon).

De heer Burqgraaf: Ja, goed, daar zit de wens natuurlijk gewoon om het traject verder
voort te kunnen zetten. Hoe langer het duurt, hoe vervelender natuurlijk voor het bedrijf
ook is om in onzekerheid te zitten. Maar goed, als u heel tech nisch vraagt naar de fatale
besluittermijn is het niet zo dat als het niet vandaag besloten wordt, dat dan het
helemaal in de soep loopt. Dat is ook de eerlijke reflectie, zal ik maar zeggen. Maar
goed, dan nog hebben we ook mensen nu hier op de tribune zitten speciaal voor dit
thema. Maar goed, ik ga er niet over, u gaat over uw eigen agenda.

De heer De Feijter: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer De Freijter.

De heer De Feijter: Ik wit geen pretbederver zijn, maar er staat ook gewoon in de
planregels van omgevingsplan Zeehaven dat het college mag spelen met die
geluidbudgetten als er uit akoestisch onderzoek blijkt dat, bla, bla. Wij hebben als raad
nou eenmaal ook gewoon een taak hier te doen en een van die taken is controlerende
functie tegenover het college. Dat kunnen we lastig doen als wij dat akoestisch
onderzoek niet in onze handen hebben. Dus ik stel voor om het toch uit te stellen.

De heer Burograaf: Nou goed, als u zegt dat u het stuk niet heeft, dan is die er niet.
Maar hij is er wel in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dus nou ja, dan is die er morgen
alsnog.

De voorzitter: We agenderen hem 15 november. Het is even jammer dat het zo loopt,
maar een half uur is eigenlijk ook best wel kort. Dus ik weet niet helennaal waarom het
op deze nnanier op de agenda is beland, dat gaan we nog na. Maar we gaan ervoor
zorgen dat die voor de 1.5e november, ja, ik heb een blokkenschema, maar het was een
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concept, dus ik weet niet wat daar dan eventueel aan ruinnte is. Dan komt die daarop
terug en dan zorgen we dat van de week in ieder geval de stukken allemaal compleet
zijn en dat de verschillende dingen gedeeld worden met de fracties. Akkoord? Oke. Dan
is wel mijn vraag aan u, mevrouw Van Herwijnen, want ik begrijp dat u een
amendement voorbereid heeft. Wellicht is het een idee om dat ook van tevoren met de
commissie te delen.

Mevrouw Van Herwiinen: la, ga ik inderdaad doen.

De voorzitter: Top.

De heer Uysal: Voorzitter, tot slot dan excuses ook aan degenen die toch hier zijn
gekonnen met de verwachting dat we hierover zouden beraadslagen. Dus excuses
daarvoor en tot de 15e, zou ik zeggen.

De voorzitter: Ja, heel goed dat u dat zegt. Nou ja, gelukkig kan ik dan wel zeggen dat
we de volgende keer met lets meer aandacht en minder vaart en snelheid het dan ook
kunnen behandelen en dat is ook wel prettig. Dank u wel.

5. Raadsinformatiebrief over Voortgangsmonitor bouwende stad per 1 juli 2022 -
Raadsinformatiebrief

Voorzitter: dhr. Van der Spoel
Commissiegriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. De Vries (VSP)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Hartmeijer (SP)
Mevr. Koene (Gewoon Dordt)
Dhr. Maroof (DENK)
Dhr. Noldus (VVD)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Struijk (CU-SGP)
Dhr. Tutupoly (Op Ons Eiland)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)

Ambtelijke ondersteuning:
Dhr. Kranendonk
Mevr. Wouters

Portefeuillehouders: wethouder M. Burggraaf
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De voorzitter: Op Ons Eiland, zijn jullie er ook uit wie de woordvoering gaat doen? Nou,
VSP, snel zitten. Heren, dames, ik wit graag beginnen. We hebben vandaag anderhalf
uur, ik ben uw voorzitter vanavond, mijn naann is Wouter van der Spoel. Voordat ik ga
vertellen waarom we hier vanavond bijeen zijn, doen we snel even een voorstelrondje
en dan beginnen we bij de heer Noldus achterin.

De heer Noldus: Voorzitter, de heer Noldus, Dordtse VVD.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

Mevrouw Van Enaelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt.

De heer Maroof: Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Boom: Hessel Boom, commissiegriffier.

De heer Hartnneijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer Groeneweae: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie-SGP.

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.

De heer Buragraaf: Maarten Burggraaf, wethouder.

De heer Kranendonk: Henk Kranendonk, ambtenaar.

Mevrouw Wouters: Anne Wouters, ambtelijke organisatie.

De voorzitter: Dank jullie wel. Wij hebben als raad- en connmissieleden op 31 augustus
2022 een RIB mogen ontvangen over de Voortgangsmonitor bouwende stad per 1 juli
2022. De agendaconnmissie heeft besloten deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de
beeldvormende comnnissievergadering over de voortgang van de bouwopgave. We
krijgen vanavond een presentatie over de woningbouw in Dordt en de focus in deze
beeldvormende vergadering zal liggen op de organisatie van dit traject, de rot van de
gemeenteraad hierin en op welke wijze de voortgang wordt gemonitord en hoe daarop
wordt gestuurd. Hierbij worden de achterliggende kaders van de Woonvisie 2030 in acht
genomen en wordt wat uitvoeriger ingegaan op de realisatie van sociale huurwoningen.
We krijgen vanavond een presentatie van Anne Wouters en die wordt geassisteerd door
Henk Kranendonk. Het is een presentatie in twee delen en het verzoek onn na het eerste
deel pas uw vragen te stellen en dan doen we daarna even een ontspanningsoefening en
daarna gaan we met het tweede deel verder. Dus gaat uw gang, mevrouw Wouters, de
vloer is van u. Maar nooit voor de spiegel.
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Mevrouw Wouters: Yes, nou, nu het ook te zien is en ik ben ook te horen. Goedenavond
allemaal, mijn naam is Anne Wouters, ik ben procesmanager Bouwende Stad, dat wil
zeggen dat ik me bezighoud met alle processen die met woningbouw te maken hebben
en alle informatie die we kunnen gebruiken om daarop te sturen. Ik zal inderdaad
vanavond de presentatie geven. Er zijn dus twee momenten waarop u vragen kunt
stellen en dat zal ik samen met Henk Kranendonk beantwoorden. In het eerste deel van
de presentatie zal ik even een terugkijk doen: waar komen we nou eigenlijk vandaan?
Maar ook: waar staan we dan nu, wat zijn actuele ontwikkelingen? Het tweede deel van
de presentatie gaat dan in op: wat is de planning voor de konnende periode, ook als het
gaat om sociale huurwoningen, en hoe kunnen we daarop sturen, wat is daarin onze rol
als gemeente, waar kunnen we ook niet op sturen? Om wat meer context te geven ook
bij de monitors die u krijgt aangeboden, waar de raadsinformatiebrief een voorbeeld van
is. Waar komen we vandaan? We komen uit een periode waarin er in Dordrecht sprake
was van krimp. Dat kwam vooral omdat er meer mensen uit de stad vertrokken dan dat
er hier naartoe kwamen. Een belangrijke reden daarvoor was dat er ook niet genoeg
geschikte woningen voor die mensen beschikbaar waren. Je zag dat vooral de hogere
inkomens daardoor de stad aan het verlaten waren en dat we daardoor als stad een
klein beetje zijn gekronnpen. Dat heeft dus ook te maken met die lage
woningbouwproductie. Ik zal zo meteen laten zien hoe dat eruitziet met nog wat meer
cijfers, maar er werd bijna niks gebouwd in Dordt in die jaren. We hadden ook een
goedkope woningvoorraad en bijna geen planvoorraad. Wat is nou planvoorraad? Dat is
eigenlijk een soort beleidswoord voor alle woningbouwplannen bij elkaar en dan tellen
we vooral ook het aantal woningen. Dus een planvoorraad van 1000 woningen betekent
dat we in de hele stad alles bij elkaar opgesteld locaties beschikbaar hebben om 1000
woningen te bouwen. Dan maken we nog verschil tussen harde planvoorraad en zachte
planvoorraad, dat zal ook in deze presentatie terugkomen. Wat bedoelen we daar nou
mee? Zachte planvoorraad, dat zijn woningbouwplannen waar nog helemaal geen kaders
van zijn vastgesteld. Dus dat is een bouwlocatie, maar er is nog niks over besloten: wat
nnoet daar precies komen, hoe ziet het er financieel uit, wat is onze visie op die locatie?
Hoe meer besluiten er worden genomen over die kaders, hoe harder het plan wordt, zo
heet dat dan, dus hoe duidelijker het wordt wat er gaat gebeuren, wat de regels zijn,
wat de kaders zijn. Zijn wij dan als gemeente klaar met ons proces om de kaders te
bepalen voor die woningbouwlocatie, dan hebben we het over harde planvoorraad, dan
kan er dus gebouwd worden. Er was dus heel lang bijna geen planvoorraad, dan moet u
denken aan zo'n 1000 woningen die op dat moment nog over waren. Dat kwann ook
omdat er heel veel plannen op dat moment geschrapt zijn, niet door zijn gegaan. Dus ja,
dit was eigenlijk de uitgangspositie een aantal jaar geleden. Hier zien we nog even de
cijfers van die lage woningbouwproductie, met als dieptepunt wel 2014, 40 woningen.
Maar ook 2017, u ziet hier 225 nieuwbouwwoningen, maar ook dit kaartje links hoort bij
datzelfde jaar 2017 en de groei van de woningvoorraad was nul konnma nul in dat jaar.
Dus dat wil zeggen, er werd wel gebouwd, maar er zijn ook woningen gesloopt, dus daar
bleef niks van over. Dit overzicht ga ik niet helemaal uitleggen, maar dat is ook meer als
achtergrondinformatie meegestuurd. U heeft deze presentatie nog niet van tevoren
ontvangen, dat bestand was te groot om te versturen, maar ik ga er een PDF van maken
en dan krijgt u die ook via de griffie toegestuurd, dan heeft u deze informatie ook. Maar
de achterliggende gedachte hiervan is een vergelijking tussen Dordrecht en andere
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Drechtsteden en Nederland. Dan kunt u ook zien hier dat de woningbouw in Dordrecht
ook relatief gezien al eigenlijk sinds 1995 lager is geweest dan in andere Drechtsteden
en landelijk, dus dat betekent dat we eigenlijk van jarenlang nog iets in te halen
hebben. Dan was er dus sprake van een goedkope woningvoorraad. Dit zijn cijfers uit
2016, hier ziet u hoe dat zit wat betreft koopwoningen, wat op dat moment de waardes
waren van de koopwoningen in Dordrecht. Dan zult u misschien wel opvallen dat er in de
tussentijd ook heel erg veel veranderd is wat betreft de prijzen van koopwoningen.
Destijds was het nog zo dat een betaalbare koopwoning 245.000 euro waard was. Daar
is een landelijke norm voor, de NHG-norm, de Nationale Hypotheek Garantienorm, die
stond toen nog op dat bedrag en in Dordrecht was het zo dat 73 procent van de
woningen onder dat bedrag waard was. Dat is dus een veel hoger percentage dan als je
het vergelijkt met Nederland, 57 procent, en de Drechtsteden 67 procent. Dus een best
wel grote goedkope koopwoningvoorraad. Voor huurwoningen zit dat net wat anders. Als
we kijken naar de sociale huurgrensnorm, 711 euro, dan vallen 87 procent van de
huurwoningen daaronder. Dat is vrij veel, maar dat is niet heel veel meer dan landelijk
en in de Drechtsteden. Hier was vooral eigenlijk meer het probleem dat de sociale
huurvoorraad een kwaliteitsachterstand had, dus niet zo kwalitatief goede woningen
waar wat aan moest gebeuren. Dus al met al was er best wel wat aan de hand en was
het nodig dat er iets ging veranderen, dus we hadden een goedkope, kwalitatief slechte
woningvoorraad met een heel groot deel betaalbare woningen, zowel koop als huur. Ook
relatief kleine woningen, dat is ook een indicator van wat is dan de kwaliteit van de
woningen. Dat was toen 98 vierkante meter en hierdoor verlieten dus ook die hoge
inkomens de stad. Dat was het moment, 2018, dat de Woonvisie is vastgesteld en dat er
best een hoge ambitie is uitgesproken — of eigenlijk een hele hoge annbitie is
uitgesproken, mag ik wel zeggen — om 4000 woningen te gaan bouwen voor de eigen
behoefte, dus voor de eigen inwoners, plus nog eens 6000 om de sociaalecononnische
positie van de stad te verbeteren. Daar zijn later in 2019 nog 1000 extra sociale
huurwoningen aan toegevoegd. Dus in totaal is er nu een opgave van 11.000 woningen
binnenstedelijk erbij. Als u zich bedenkt dat er 55.000 woningen aan het begin in deze
stad stonden, dan is dat wel een behoorlijke toenanne. Maar met dus ook de bedoeling
dat dat ook een kwaliteitsimpuls gaat geven. Hier ziet u ook welk programma er toen in
de Woonvisie is vastgesteld, dus waar moeten die 11.000 woningen dan uit bestaan?
Oorspronkelijk was dat 10 procent sociale huur, dat ziet u in het roze, daar zijn dus later
nog 1000 extra aan toegevoegd, 10 procent markthuur en dan de rest van het
koopprogramnna is gesplitst in prijssegmenten van 30 procent, 30 procent en het
duurste segment 20 procent. Inmiddels zijn die prijscategorieen die in de Woonvisie zijn
vastgesteld wel geIndexeerd, die hebben we mee laten stijgen met die Nationale
Hypotheek Garantienorm, dus die prijs voor een betaalbare woning, om ook mee te
bewegen met de woningmarkt. Hoe staan we er nu voor na vier jaar? Er is best wel heel
veel veranderd. Er is natuurlijk ontzettend hard aan gewerkt om die woningbouw weer
op gang te krijgen die bijna stilstond en wel een aantal hele mooie successen ook
gehaald. Verdubbeling van de jaarlijkse bouwproductie, dat ziet u hier rechts. Het is een
uitsplitsing in nieuwbouw en overige toevoegingen. Dat zijn ook termen die misschien
wel vaker gaan terugkomen in de monitors. Dus nieuwbouw zijn echt puur de
nieuwbouwwoningen, die zijn verdubbeld. Maar ook de overige toevoegingen en dan
moet u vooral denken aan een verandering van functie. Dus dat zijn dan de bestaande
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gebouwen die bijvoorbeeld van een kantoor naar een woonbestemming zijn omgevormd.
Ook die hebben een enorme vlucht genomen en het is zelfs zo in Dordrecht dat het een
van de steden is met het hoogste aantal transformaties van Nederland. Dan ook een
verdubbeling van het aantal woningen in aanbouw, meer dan drie keer zoveel
bouwvergunningen, zal ik zo laten zien. De krimp waar we mee te maken hadden is
innniddels wel achter de rug en we zien ook een meetbare kwaliteitsverbetering van de
woningvoorraad. Was het dus een aantal jaar geleden nog zo dat de gemiddelde woning
98 vierkante meter was, nu is dat 103 vierkante meter. Dat is nog steeds wel wat onder
het landelijk gemiddelde, dat is namelijk 116 vierkante meter, nnaar we zijn wel over die
grens van 100 vierkante meter per woning heen. Dat is natuurlijk ook nnaar een
indicator van kwaliteit, het is niet per se zo dat een kleinere woning van slechtere
kwaliteit hoeft te zijn. Het is natuurlijk ook heel belangrijk hoe duurzaam een woning is
en de kwaliteit van materiaal, van architectuur et cetera. Maar het geeft wel aan dat er
toch wel behoorlijk wat veranderd is. Hier ziet u het aantal woningen wat op dit moment
in aanbouw is in Dordrecht. Links ziet u daarvan de locaties en rechts ziet u daar de
ontwikkeling van, zowel in een tabel als een grafiek, Dat zijn dezelfde cijfers. Dit is
alleen maar de nieuwbouw, dus niet die transformaties die ik net noennde. Maar de rode
lijn ziet u dat de woningen in aanbouw nu boven de 1000 staan en dat is dus een
verdubbeling ten opzichte van de periode daarvoor. ook de bouwvergunningen zijn echt
enornn toegenomen de afgelopen periode, meer dan verdrievoudigd. Was dat in de
vorige periode nog zo maximaal 166, zitten we nu op 612 bouwvergunningen in 2021.
Ook daar, als we dat hier vergelijken met Nederland, dan zitten we dus bij de top
gemeenten met het hoogste aantal bouwvergunningen, nannelijk meer dan 400 — nou,
we zitten zelfs boven de 600. Dus dat is wel een indicator dat er ook nog heel veel
woningbouw aan zit te komen. De krimp is zeker gekeerd. Rechts zien we de
bevolkingsontwikkeling in Nederland. Dat is een vrij gestaag stijgende lijn. In Dordrecht
was het heel lang zo dat het stagneerde, soms zelfs daalde, kromp. Maar sinds 2018
zien we dat dat toch echt wel doorbroken is richting een stijgende lijn. Daar zijn wel
twee opmerkingen bij te maken over de afgelopen periode qua bijzonderheden. Zo zien
we dat het dit jaar wel heel steil omhoog gaat in 2022. Dat heeft ermee te maken dat er
zich dit jaar ook meer dan 1000 OekraIense vluchtelingen als inwoner hebben
ingeschreven. Er is iets van een dipje te zien in 2020, als u goed kijkt, dan ziet u dat
knikje ook in de landelijke cijfers terug. Dat heeft met corona te maken, daar zal ik even
iets verder op inzoomen om te laten zien hoe dat zit. Links ziet u de bevolkingsmutatie,
met een sjiek woord. De lichtblauwe lijn is de natuurlijke aanwas, dus dat zijn geboorte-
en sterftecijfers. Dan ziet u in 2020 ook dat dat iets in de min zakt, dus dat we iets meer
sterfgevallen dat jaar hadden dan geboortes. In het donkerblauw zien we het
migratiesaldo, dus dat is het aantal inwoners wat Dordrecht verlaat ten opzichte van
binnenkomt. Dus als dat positief is betekent dat er meer mensen naar Dordt komen dan
dat er vertrekken. We zien sinds 2018 eigenlijk, met uitzondering dus van het
coronajaar, dat er weer meer mensen in Dordrecht komen dan vertrekken. Nou is het
wel zo dat de stijging van het aantal inwoners eigenlijk niet in verhouding staat tot wat
we hebben gebouwd tot nu toe. Dat komt omdat heel veel van die woningen ook naar
Dordtenaren gaan. Zoals ik daarstraks al zei, die eerste 4000 woningen bouwen we voor
de eigen behoefte. Nou, dat zien we ook in de praktijk zo uitkomen dat een heel groot
deel van de woningen en vooral de nieuwbouwwoningen, zeker 70 procent daarvan door
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Dordtenaren wordt gekocht, dus daardoor groeit het inwoneraantal wat minder hard dan
je zou verwachten. Rechts ziet u nog een keer dat coronadipje, waarbij we lets minder
inwoners tijdelijk hebben gehad. Dan even een sheet over de landelijke actualiteit, want
we kunnen er bijna niet omheen. Ik ga daar niet een heel lang verhaal over houden,
maar het is natuurlijk zo dat er op de woningmarkt ontzettend veel aan de hand is. Dat
heeft alles te maken met kostenstijgingen, hypothekenrentestijgingen. We zien
bijvoorbeeld dat door het lage aanbod en de hoge rentes ook het vertrouwen van
consunnenten in de woningmarkt aan het dalen is. Dat heeft allemaal invloed ook in
Dordrecht op de woningmarkt en we zien bijvoorbeeld de Rijksoverheid, we zien hier die
kop van een recent nieuwsbericht, die gaan die NHG-norm zelfs verhogen naar 405.000
euro. Dat is een maatregel om wat aan het consumentenvertrouwen te doen, want die
NHG-regeling, die hypotheekgarantie is er ook vooral om mensen te helpen om een
woning te kunnen financieren, omdat ze daarbij een bepaalde garantie krijgen. Maar we
gaan dat loskoppelen van de betaalbaarheidsnorm, dus we hebben heel lang die NHG-
norm gevolgd als het bedrag voor een betaalbare woning, maar dit is niet bedoeld als
een bedrag voor een betaalbare woning, maar om wat extra garanties aan kopers te
geven. Dit zijn grafieken die gaan over ontwikkeling van maandlasten van
koopwoningen. Ga ik ook niet helemaal uitleggen, maar dat geeft een indruk van hoe de
nnaandelijkse lasten van een koopwoning zich hebben ontwikkeld. Het belangrijkste wat
u daaruit kunt lezen is dat het natuurlijk zo is dat maandlasten door de loop van de tijd,
hier ziet u 1995 en dat stijgt helemaal door naar 2021, dat die maandlasten wat stijgen,
maar dat het dit jaar toch wel een heel bijzondere verschuiving daar zo helemaal
bovenin en dat de maandlasten nu boven de 2000 euro liggen voor een koopwoning.
Dus vooral voor mensen die een woning willen kopen op dit moment is dat echt een stuk
lastiger geworden. Die andere grafiek gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp, van
hypotheeklasten die enorm aan het stijgen zijn. Dan in de bouw zijn er ook heel veel
onzekerheden die te maken hebben met die kostenstijgingen. Wij spreken daar ook
bouwbedrijven en ontwikkelaars wel over dat ze toch daar last van hebben om projecten
te kunnen uitvoeren. Die stijgende kosten heeft verschillende redenen, zoals inflatie.
Iedereen weet natuurlijk de stijgende energieprijzen, daar heeft de bouw ook last van en
niet alleen maar op de bouwplaats, maar ook omdat nnateriaal geproduceerd moet
worden, wat weer duurder is door de hogere energieprijzen et cetera, grondstoffen zijn
ook duurder op dit moment. Dan hebben ze te maken met een tekort aan personeel,
tekort aan materiaal wat weer lange levertijden met zich meebrengt. Nou, u krijgt er wel
een beeld bij. Dan zien we ook nog dat door die hogere hypotheekrente de verkooptijd
van nieuwbouw - en dit grafiekje gaat daarover: hoelang duurt het voordat een
nieuwbouwwoning wordt verkocht - dat die lets !anger is geworden. Dat zijn allemaal
onzekerheden waar bouwbedrijven mee te maken krijgen en zij nnoeten dan inschatten:
wat zijn de risico's hier, kunnen we die risico's nog nennen, of moeten we iets uitstellen?
Dat kan tot vertraging gaat leiden. Dan nog even wat cijfers, want dat waren vooral de
landelijke trends, maar over Dordrecht zelf. Hier ziet u wat er op dit moment te koop
staat in Dordrecht. Linksboven in een kaartje van het totale aanbod met lets nneer dan
500 woningen. Dat is wel wat hoger dan wat we de afgelopen periode hebben gezien,
dus er staan lets meer woningen te koop. Onderin ziet u het aanbod onder de 355
duizend euro. Dat is maar een stukje van wat er totaal op de markt komt door het jaar
heen. We zien ook dat juist die woningen heel erg snel verkopen, dus dit geeft niet
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helemaal een goed beeld, omdat de wat duurdere woningen vaak lets !anger te koop
staan, maar u kunt hier wel zien dat het aanbod er is, dat het over de hele stad
verspreid nog is en ook verschillende typen woningen eigenlijk nog zijn, zowel
appartementen, tussenwoningen, hoekwoningen als vrijstaande woningen. Dat is
eigenlijk nog best wel bijzonder. Rechts ziet u een vergelijking met de rest van
Nederland van de bestaande koopvoorraad. Dat zijn wel cijfers uit 2021, maar hier ziet u
dat de prijzen voor bestaande koopwoningen in Dordrecht nog steeds wel relatief laag
zijn in vergelijking in ieder geval met bijvoorbeeld de Randstad. Dan als laatste sheet,
voordat ik even een pauze inlas, over het woningaanbod in Dordrecht. Links bovenin ziet
u wat er allemaal aan woningen in Dordrecht op de markt komt aan koopwoningen en
rechts bovenin ziet u waar mensen dan daadwerkelijk naar zoeken. Dat komt nog aardig
overeen met elkaar. Er zijn wel wat verschillen in te ontdekken, maar op zich is het
zoekgedrag redelijk vergelijkbaar met het aanbod. Verder zien we ook links onderin dat
de herkomst, dat vooral heel veel mensen uit Dordrecht naar woningen zoeken in
Dordrecht en als tweede Rotterdam. Rechts onderin ziet u de transactieprijs per
vierkante meter, dat wil zeggen hoeveel er voor woningen betaald wordt uiteindelijk per
vierkante meter van de woning. Dat is de afgelopen jaren dus enorm gestegen, vandaar
ook die stijging van bijvoorbeeld de betaalbare woningnorm, 2016 nog 245 duizend
euro, nu meer dan 100 duizend euro meer. Dat heeft ernnee te maken dat alle woningen
gewoon lets van 50 procent ongeveer duurder zijn geworden in de afgelopen vier jaar.
Hier zien we dat ook terugkonnen. Dat blijft ook hoog, hoewel zo in de loop van 2022
lijkt dat lets te stagneren, maar dat is nog de vraag hoe zich dat verder gaat
ontwikkelen. Voordat ik verder ga over wat we de komende periode allemaal op de
planning hebben, wil ik graag even de ruimte geven om over wat ik tot nu toe heb
verteld vragen te stellen. Zijn er vragen?

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Dat dacht ik al, snel even dat nootje
doorslikken. Dan gaan we even naar de heer Struijk.

Mevrouw Koene: Ik kan gewoon praten, hoor, sinds kort.

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Ik heb eigenlijk een vraagje, voorzitter, namens het CDA. Die zijn door
ziekte vrij massaal geveld, er is mij een vraagje doorgegeven en ik weet filet of dat
straks aan de orde komt, maar ik heb er hier lets over gezien, maar dat was filet
helemaal het antwoord op de vraag. Ze willen heel graag weten een zo toegankelijk en
inzichtelijk mogelijk totaaloverzicht van waar en wanneer er in Dordt nu in de komende
periode woningbouw plaatsvindt. Ik heb net wel een plaatje gezien met wat stipjes en
dergelijke, maar dat was meer het verleden of tot nu toe en zij willen graag voor de
toekomst. Maar misschien komt dat straks.

Mevrouw Wouters: Er zit inderdaad een kaart nog in de presentatie over wat er de
komende periode allemaal gepland staat, dus ik hoop dat dat antwoord is op de vraag.

De heer Struijk: Dus dat antwoord komt dan. Nou, helemaal prima, dan heb ik in ieder
geval mijn plicht gedaan.
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Struijk. De nootjes zijn inmiddels verwerkt. Nee?
Oke. ‘...' (buiten nnicrofoon).

Mevrouw Wouters: Ja, heb ik al gedaan, komt goed. Oke, dan ga ik door naar het
tweede deel van de presentatie. Er zijn een aantal doelstellingen waar we de komende
periode op willen gaan sturen. Dit zijn daar een aantal belangrijke van. We zijn dus aan
het werken in totaal nog steeds naar die doelstelling van 11.000 woningen realiseren,
tellende vanaf 2018. Eerst 4000 voor eigen behoefte en daarna versterken van de
sociaaleconomische positie, dat is de hoofddoelstelling. Dan voor de komende vier jaar
4000 woningen realiseren en daarvan 30 procent sociale huur. Dus ervan uitgaande dat
die 4000 woningen er komen, dan zijn er daarvan dus 1200 sociale huurwoningen. We
willen planvoorraad toevoegen conform de Woonvisie, dus dat zijn die taartschijven die
ik heb laten zien van verschillende woningsegmenten. Hiervan moeten er 1500
koopwoningen onder de 355.000 zijn. Hoe gaan we hierop sturen? Kunnen we sturen,
dat is eigenlijk misschien een betere vraag. Het antwoord is eigenlijk: nee, niet altijd.
Dat is wel afhankelijk van een aantal factoren en de belangrijkste daarvan zijn het soort
ontwikkeling en de fase in het proces. Er zijn verschillende soorten
woningbouwontwikkelingen. Aan de ene kant zijn er bouwontwikkelingen waar wij als
gemeente eigenaar zijn en waar we dus heel veel kunnen sturen op wat we daar
gerealiseerd willen hebben. Dus dan stellen wij de kaders en op basis daarvan verkopen
wij de grond, dan kunnen we veel sturen. Er zijn ook heel veel bouwontwikkelingen waar
wij geen eigenaar van zijn, waar een initiatiefnemer naar de gemeente toe komt die
daar woningbouw wil ontwikkelen. Dan is het een beetje afhankelijk van de situatie of
wij nog sturingsmogelijkheden hebben. Past zo'n project binnen het bestemmingsplan
bijvoorbeeld, dan kan het plan eigenlijk gewoon meestal uitgevoerd worden. Dan kijken
we natuurlijk nog wel goed: hoe ziet dat plan eruit, en dan gaan ze met zo'n
initiatiefnenner in gesprek, zorgen dat het mooi past in de omgeving, dan is er nog een
welstandscommissie. Maar dat zijn locaties waar we veel minder sturingsmogelijkheid
hebben. Dan zijn er nog gebieden waar wij heel veel ontwikkelingen verwachten. Dat
zijn de grote gebiedsontwikkelingen en dat is de wijkontwikkeling, Wielwijk, Crabbehof
en Krispijn. Dat is eigenlijk een mix van die beide, dus daar zijn locaties waar we
eigenaar zijn, waar we dat niet van zijn en dan proberen we onze totaalvisie voor dat
gebied te sturen en maken we een strategie hoe we dat voor elkaar willen krijgen. Dus
het is afhankelijk van de soort ontwikkeling wat daar mogelijk is. En het is dus
afhankelijk van de fase in het proces. Ik heb daarstraks uitgelegd zachte en harde
planvoorraad. Het maken van planvoorraad van zacht naar hard, dat is een proces waar
wij als gemeente in de lead zijn. Dus wij kunnen bekijken: welke locaties willen wij
woningbouw gaan ontwikkelen, hoe moet dat eruit komen te zien, bestemmingsplan
vaststellen, de grondexploitatie, dus de financiele kant van het plan vaststellen.
Vervolgens, als het om harde planvoorraad gaat, dus alle besluiten zijn genomen, de
fases daarna, dus die van bouwvoorbereiding en daadwerkelijke bouw, daar hebben we
veel minder invloed op.

De heer Tutuoolv: Voorzitter?

De voorzitter: Ik zie de heer Tutupoly.
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De heer Tutupoly: Mag ik even een vraag ter verduidelijking stellen?

De voorzitter: Dat mag wel van nnij, denk ik.

De heer Tutupolv: Op de vorige sheet gaf je aan 11 duizend nieuwe woningen. Daarvan
is de bedoeling nu 4000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 30 procent, dus 1200
sociale huur. Dat is dan netto groei, neem ik aan. Er is natuurlijk ook veel sociale huur
gesloopt. Of zie ik dat verkeerd?

Mevrouw Wouters: Ik kom later nog even terug op sociale huur in het bijzonder, als dat
goed is, want dat is best een lets langer verhaal om dat goed uit te leggen, dan heb ik
ook de goede sheet daarbij.

De heer Tutupolv: Maar die 11.00, laat ik hem dan even anders stellen. Die 11.000 die
er staat, dat is netto groei, of niet?

Mevrouw Wouters: 11.000 is bruto en omdat er sociale huur werd gesloopt en verkocht,
is daar 11.00 van gennaakt. Daarvoor was de opgave 10.000. Maar ik kom daar zo nog
op terug. Op deze sheet is te zien wat er allemaal aan planvoorraad voor de toekomst
ligt. Dit is alles door elkaar, dus u ziet ook de verschillende fases helemaal van boven
aan zacht naar onderaan harde planvoorraad en zelfs naar uitvoering. Dus dit zijn alle
locaties in de stad waar nu gebouwd wordt, of de komende periode gebouwd gaat
worden. Dus dat is denk ik een antwoord op de vraag die werd gesteld.

De heer Krijgen we ook de sheets?

Mevrouw Wouters: Zeker, ik zal er een PDF van maken, zodat ik ook de presentatie kan
versturen en dan zal ik die naar de griffie sturen. Dan over de rol van de gemeente. Er
zijn dus verschillende fases in woningbouw en de rol van de gemeente zit hem vooral in
die eerste fase van plan- en besluitvorming. Dat betekent dat wij kaders gaan stellen
voor de woningbouwlocaties en dat doen we in principe per project, hoewel er ook wel
visies voor grotere gebieden en voor de hele stad worden gemaakt waar dan weer die
kaders op gebaseerd zijn. De rol van de gemeenteraad zit hem dus vooral in die
kaderstelling, dus aan te geven: wat is de visie op een locatie, wat is het programma,
bestemmingsplan te wijzigen als dat nodig is, grondexploitatie vast te stellen. Het
college doet voorstellen voor die kaderstelling en zorgt dat vervolgens binnen die kaders
wordt uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld als de grond wordt verkocht, dan worden alle kaders
in een bouwenvelop gedaan zoals dat heet, dus dat is gewoon een envelop waar alles in
staat wat we aan voorwaarden hebben voor de bouwontwikkeling en dan gaan we
overeenkomsten aan met bouwende partijen die dat op die manier gaan uitvoeren. Als
wij niet de eigenaar van de grond zijn, dan doen we planbegeleiding, dus dan helpen we
een initiatiefnemer van A naar Z te komen om het plan nnogelijk te maken. Dit is het
gedeelte waar wij op kunnen sturen en waar ook de monitoring over gaat. De fases
daarna van bouwvoorbereiding en daadwerkelijke bouw van woningen, daar hebben we
ook wel heel veel cijfers over en kan ik ook wel lets over vertellen over hoelang dat
duurt. Hier ziet u voor die verschillende fases die ook op de vorige sheet stonden hoe
dat verloopt. Dus fase 1 is dus plan- en besluitvornning, zijn we als gemeente aan zet.
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We hebben daar de afgelopen periode een hele grote versnelling in te pakken gekregen.
Gemiddeld in Nederland doet een gemeente vijf jaar over zo'n proces en in Dordrecht
doen we daar nu tweeenhalf jaar over, dus dat is een versnelling van 50 procent. Ik
krijg wel eens de vraag: kan het niet nog sneller, want we willen zo graag meer
woningbouw. Dan is nnijn standaardantwoord eigenlijk: doe het niet, want het gaat dan
echt ten koste van de kwaliteit. We willen ook nog steeds dat die bouwplannen gewoon
voldoen aan onze eisen, wensen, standaarden en dat het gewoon goed verloopt, dat we
niet later tegen problemen gaan aanlopen. Dan onderaan, iedereen begrijpt wel dat er
ook bouwtijd nodig is, dat een woning ook gebouwd moet worden, maar daartussen,
tussen dat wij een plan nnaken en dat er gebouwd gaat worden, daar zitten ook nog een
paar stapjes. Dat noem ik dan maar even bouwvoorbereiding, maar dan moet u zich
voorstellen, dan gaat een bouwbedrijf bijvoorbeeld een vergunning aanvragen, dat duurt
acht tot twaalf weken. Ik kreeg van voorgaande jaren nog wel eens van de
Onngevingsdienst te horen dat 1 procent van de aanvragen buiten de termijn was
afgehandeld, maar het was nu zelfs 100 procent binnen termijn. Die twaalf weken, dat
zijn voor de meer complexe aanvragen. Dus als er heel veel speelt op een locatie,
bijvoorbeeld heel veel milieuonderzoeken, allerlei ingewikkelde regels waar landelijke
instanties weer bij nodig zijn om advies te geven, dan wordt die achtwekentermijn
verlengd naar twaalf weken, maar dat is wel de maximale termijn die daarvoor staat. U
moet zich voorstellen, tegelijkertijd gaat zo'n bouwbedrijf ook andere dingen doen. Die
gaat bijvoorbeeld als het koopwoningen zijn de woningen verkopen. Meestal gaan ze pas
bouwen als ze een behoorlijk deel hebben verkocht. Standaardrichtlijn is vaak 70
procent. En ja, er moet meer gebeuren natuurlijk in de bouwvoorbereiding, zorgen dat
er ook aannemers te zijn, dat er materiaal besteld wordt et cetera. Dan is er nog de
daadwerkelijke bouwtijd, die varieert heel erg. Daar zijn wel cijfers over te vinden ook
bij het CBS, maar ik vond dit grafiekje wel mooi inzichtelijk, dat is te vinden bij
Nieuwbouwnnonitor van de Geodienst, dat staat ook gewoon online overigens, als
mensen net als ik heel erg geInteresseerd zijn in grafieken over woningbouw. Dit is
gewoon online raad te plegen per gemeente en hier ziet u hoelang het duurt onn een
woning te bouwen in Dordrecht en ook hoe dat in de tijd is veranderd. Dus u kunt wel
zien, dat donkergroene, dat is nul tot vijf maanden, dus dat zijn woningen die heel snel
worden gebouwd, dat dat aandeel heel erg aan het toenemen is en dat het aandeel
woningen wat meer dan twee jaar duurt onn te bouwen, dat dat heel erg aan het
afnennen is. Dus we zien dat die bouwbedrijven ook tempo aan het maken zijn. Dus dit
is niet iets waar wij op kunnen sturen, maar waar bouwbedrijven wel degelijk ook
aandacht voor hebben. Dan naar de monitor. U heeft de monitor per 1 juli van dit jaar al
ontvangen. We zijn nu bezig met de monitor per 1 oktober af te ronden en die komt ook
uw kant op. Hierin kunt u dus volgen hoe het zit met planningen en harde en zachte
planvoorraad voor de periode 2022-2026. De doelstelling is 4000 woningen. Omdat wij
weten dat niet alle zachte plannen, dus niet alle ideeen van hier kunnen we bouwen ook
daadwerkelijk doorgaan, willen we 150 procent zachte planvoorraad hebben. Dat ziet u
helemaal links bovenin staan, dus 6000 is de doelstelling, 150 procent van 4000
woningen. Er zitten nu 6504 woningen in de planning tot en met 2026, dus dat is meer
dan voldoende in principe en er zijn 145 woningbouwplannen nu op dit moment met
vertraging op de oorspronkelijke planning. Zo'n monitor komt ook altijd een toelichting
bij: welke plannen zijn en dan vertraagd en waarom? Dan vervolgens links onderin is
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een wat meer specificatie van de informatie bovenin. Daar ziet u per soort ontwikkeling,
dus de gebiedsontwikkeling, de wijkontwikkeling, de doellocaties zijn dus de
gemeentelijke bouwlocaties en de particuliere initiatieven ziet u zowel om hoeveel
woningen het gaat en hier ziet u de verschillende stappen die moeten worden gezet, dus
de besluitvornningsstappen om van zachte naar harde planvoorraad te gaan. Dus als
alles semen op groen staan, dan kan er gebouwd worden. Rechts onderin is weer een
uitsplitsing van wat hier staat, dus daar is dan weer te zien per gebiedsontwikkeling, dus
bijvoorbeeld voor Annstelwijck, hoeveel woningen het zijn, welke stappen er allemaal al
op groen staan. Dan ziet u als u goed kijkt hier nog een klein grijs streepje van het
laatste deelgebied in Amstelwijck wat nog op de planning staat. Zo ziet u dat per
gebiedsontwikkeling voor de wijkontwikkeling, voor de doellocaties en voor de
particuliere initiatieven per gebied gesplitst, Centrum, Oost en West. Bovenin ziet u nog
de ontwikkeling van de harde planvoorraad, dus hoeveel woningen worden er per
kwartaal volgens planning komen er hard bij? Op dit moment is de harde planvoorraad
3916, maar omdat dat niet vind ik zelf helemaal een beeld geeft van wat betekent dat
dan, hoeveel gaan we dan bouwen de konnende periode, maak ik daar dan vaak nog
weer een doorvertaling van waarin te zien is in het oranje die harde planvoorraad, dus
wat wij als gemeente aan plannen afleveren die klaar zijn, die gebouwd kunnen worden,
en wat dat dan voor voorspelling zegt van wat er gebouwd gaat worden de konnende
periode. Dan kunnen we dus een soort conclusie trekken: zijn we op de goede weg? Hier
ziet u dus die voorspelling. Ik zeg er ook altijd bij: het is een soort van weerbericht,
want ik weet natuurlijk niet precies wie wanneer wat gaat bouwen. Maar we gaan ervan
uit dat dat ergens tussen de een en de twee jaar duurt voordat die woningen er staan en
dat er ook nog wel eens een keer wat afvalt. Aan de start van deze periode zijn we
begonnen met 2641 woningen gebouwd en we verwachten eind 2023 de eerste 4000
woningen te hebben gebouwd. We tellen dus van 0 naar 11 duizend in het overzicht. We
verwachten tot en met 2026 uit te komen op iets minder dan 6000 woningen, dus dat
betekent dat we in deze periode van 2600 naar 5900 gaan, dus dat is nog niet helemaal
die 4000 die als doelstelling gesteld is. We verwachten wel dat er in de loop van de tijd
nog wat plannen bij komen, vooral initiatieven en we zullen zelf kijken: kunnen we nog
plannen toevoegen? Dan, als we kijken wat er tot nu toe is gerealiseerd, sluit dat dan
aan bij het programma wat in de Woonvisie is vastgesteld? Hier ziet u op het kaartje alle
woningen die zijn gerealiseerd tot nu toe en waar. Dit was dus die schijf uit de
Woonvisie van verschillende typen woningen die we willen realiseren en dit is wat er tot
nu toe 2018 tot en met half 2022 is gebouwd. Wat dan nneteen wel opvalt is dat die
groene schijf, dat die nog veel te klein is, 4 procent ten opzichte van 30, dat zijn de
koopwoningen onder de 355.000 euro. Er zijn verschillende redenen waarom dat minder
is dan bedoeld, maar een hele belangrijke is wel dat door die prijsstijgingen in de loop
van de tijd, u heeft kunnen zien dat het een aantal jaren duurt voordat een woning ook
echt staat, dat een deel van dat programma wat wel degelijk hier was geprogrannmeerd
uiteindelijk hier terecht is gekomen in dat lets hogere segment. Maar voor de komende
periode staat er dus wel de opgave om de planvoorraad daarvoor dus nog te gaan
aanvullen om dat weer op koers te brengen. Dan zien we voor sociale huurwoningen,
dat staat op 9 procent ten opzichte van 10. Daar zien we dat er dus wel een aantal
sociale huurwoningen gebouwd zijn tot nu toe, maar omdat er dus ook best wel wat
gesloopt is - kom ik zo nog even op terug - zullen we daar goed moeten kijken naar of
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we de realisatie de komende periode wat kunnen verbeteren, want daar zijn wel degelijk
plannen voor gemaakt, alleen die zijn nog niet gerealiseerd. Dit is infornnatie uit de
realisatiemonitor, die komt een keer per jaar uit en die gaat hierover: zijn we op koers
qua programma wat we willen realiseren? Die komt ook binnenkort uw kant op voor dit
jaar, nnaar dat komt er ongeveer zo uit te zien. Dus hier ziet u zowel wat er aan
woningen gerealiseerd is, dat zijn de donkere kleurtjes en de lichtere kleuren is wat er is
geprogrammeerd. Dus dan ziet u bijvoorbeeld voor sociale huur dat er al heel veel
geprogramnneerd is, nog niet zoveel gerealiseerd. De grijze balken zijn wat er dan nog
bij zou moeten konnen van de 11.000 woningen die we uiteindelijk willen. Dat kan
gebruikt worden als sturingsinfornnatie bij nieuwe woningbouwprojecten, dus dan weten
we dat we vooral nog heel veel koopwoningen in het segment onder de 355.000 moeten
toevoegen en kunnen we als richtlijn ongeveer deze percentages aanhouden. Uiteindelijk
is het dan wel het beste onn per locatie te bekijken: wat is hier dan logisch am hier te
realiseren? Het is niet zo dat deze percentages dan precies op elk project gaan passen,
dat is echt een richtlijn am te helpen bij te sturen op uiteindelijk de doelstelling.

De voorzitter: Ik zie een hand. De heer Noldus.

De heer Noldus: Dank u wel, voorzitter. Korte verduidelijkende vraag. Het lichte deel,
dat over de geprogramnneerde, is dat de harde of de zachte planvoorraad, of een
connbinatie van beide?

Mevrouw Wouters: Dat zijn de vastgestelde programma's, dus dat zijn de locaties waar
de raad heeft bepaald: het programma wordt sociale huur of koop onder de 355, ja.
Dan, sociale huurwoningen. Hoe zit dat precies in elkaar? Totaal moeten er 2000 sociale
huurwoningen komen, 2000 van de 11 duizend. Hoe is dat ontstaan? 10 procent van de
oorspronkelijke 10 duizend woningen zou sociale huurwoning warden en er is dus later
besloten om oak nog te gaan terugbouwen van gesloopte en verkochte woningen. Er zijn
de afgelopen periode heel veel sociale huurwoningen gesloopt, die zijn nog niet
teruggebouwd. Dat zijn er ongeveer 1000, dus voor het gennak rekenen wij dan met
2000 sociale huurwoningen. Op dit moment zijn het er nog iets minder dan 1000 die zijn
gesloopt en verkocht, maar die kant zal het wel ongeveer op gaan. Dan is er dus nog de
doelstelling am voor deze periode 2022-2026 30 procent sociale huur te realiseren. Dus
het streven is 4000 woningen waarvan 30 procent sociaal de komende periode. Die 1200
zijn dus onderdeel van het totaal 2000 die we voor de volledige periode plannen. Wat
zien we? Er zijn ruim voldoende plannen voor

De voorzitter: Heel even onderbreken, want ik zie gelijk een prangende vraag. Gaat uw
gang.

De heer Tutupoly: Even voor de duidelijkheid. Dus de doelstelling was in eerste instantie
2000 van de 11.00 van sociale woningbouw. Even kijken, dat was dus 1000 en
terugbouwen 1000, dus in totaal die 2000. En er komt dan bij extra 1200?

Mevrouw Wouters: Nee. Er is gezegd: we vinden dat er te weinig sociale huurwoningen
tot nu toe zijn gerealiseerd van 2000 en we gaan de komende periode een inhaalslag
doen. Dus van die totaal 2000 gaan we de komende periode 1200 realiseren.
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De heer Kranendonk: Het waren eerst 1000 woningen, 10 procent. Toen heeft de raad
een motie aangenomen december 2019 waarin gezegd is: we gaan niet meer praten
over percentages, we gaan gewoon 2000 sociale huurwoningen bouwen, want er was
heel veel gesteggel overal, bij bijna elke commissievergadering zeg maar eventjes. Van
die 2000 woningen is meer dan 90 procent al harde planvoorraad, dus die kan gebouwd
worden, alleen het gebeurde niet. Nu gaan we dus extra inzetten op de realisatie. U
heeft net begrepen, wij bouwen zelf niet die woningen, dus we moeten vooral met
andere partijen zorgen dat die woningen nu ook echt daadwerkelijk gebouwd worden.
Het is een probleem wat je in heel Nederland ziet, he, dus dat er veel te weinig sociale
huurwoningen gebouwd zijn. Dat heeft heel veel oorzaken: verhuurdersheffing,
financiele positie van corporaties et cetera. Maar de grondligger, kijk maar in Crabbehof
en Wielwijk, daar ligt al vrij lang heel veel grond braak en daar kan gewoon gebouwd
worden, alleen de corporaties moeten het wel oppikken.

De heer Tutupolv: Met andere woorden: die 2000 blijft 2000, het is alleen die inhaalslag
wordt gennaakt met die 1200.

De heer Kranendonk:

Mevrouw Wouters: Nou, hoe ziet die inhaalslag er dan uit? Hier ziet u de planning voor
realisatie van sociale huurwoningen voor de komende jaren. Er zitten dus locaties van de
corporaties bij, van Woonbron in het oranje en van Trivire in het grijs. Die bouwen niet
die 2000 woningen terug op eigen locaties, dus daar moeten ook locaties van de
gemeente en van de anderen nog bijkomen om aan de aantallen te komen. Maar hier
ziet u dat er voor de komende periode in ieder geval gepland staat dat er heel veel
sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. De afgelopen jaren was dat nog heel
weinig, 2020-2021, maar vanaf dit jaar moet die inhaalslag echt gaan starten en dat
gaan we dus ook in de monitor volgen of we dit echt voor elkaar weten te krijgen. Die
zwarte lijn is cumulatief, dus dan ziet u per jaar wat dan de stand op dat moment zou
zijn als we dit realiseren zoals gepland. Dan komen we dus in 2026 uit op 1732. Dat zou
betekenen dat die inhaalslag van 1200 woningen deze periode dus haalbaar moet zijn,
vooral ook omdat inderdaad heel veel van deze plannen dus harde plannen zijn. Even uit
mijn hoofd, meer dan 1300 van die woningen kunnen gewoon gebouwd worden. Dus ja,
dat ziet er zo uit. In dit plaatje is niet de sloop verwerkt, maar die 1000 extra woningen
bovenop die oorspronkelijke 1000, dat is dus het aantal woningen wat er is gesloopt en
wordt gesloopt. Dan ben ik bij mijn laatste sheet, het was ook wel genoeg informatie,
denk ik. Wat is nou het vervolg? Er komen natuurlijk voorstellen voor besluitvornning
naar de raad over de verschillende projecten, over de visies, over bestemmingsplannen,
over grondexploitaties, die allemaal bijdragen aan dat we deze doelstellingen gaan
realiseren. Qua monitoring zijn er dus twee monitors die aan de raad worden
aangeboden. Een komt ieder kwartaal en die gaat puur om de voortgang: zijn wij op
koers om die aantallen te gaan halen en hebben we alle besluiten genomen, of waar zijn
er nnisschien knelpunten waar we wel of niet iets aan kunnen doen? En een keer per jaar
komt er ook een rapportage over: wat hebben we gerealiseerd, is dat wat we wilden,
zijn er ook echt die sociale huurwoningen gerealiseerd zoals we dat gepland hadden?
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Binnenkort ontvangt u daarvan de eerste rapportage 2022. Nou, dan mag er nog een
tweede vragenronde komen, als er nog vragen zijn.

De voorzitter: Ja, ik zie hier een vraag van de heer Hartmeijer, gaat uw gang.

De heer Hartmeijer: Dank u wel. Even die een na laatste sheet, want ik was een vraag
aan het verzinnen, maar toen zei u lets, ja precies, over 2024. Ik zie Woonbron 300+
woningen?

De heer Kranendonk: Ja.

De heer Hartmeijer: In een jaar? Maar daar zit dus geen sloop bij van hun eigen
woningen, dat is gewoon puur netto extra, ze gaan er dus gewoon 300 toevoegen?

Mevrouw Wouters: Het is de bedoeling dat we in de realisatiemonitor ook gaan laten
zien over welke projecten het precies gaat, dus dat er gewoon een lijst te zien is: dit zijn
de projecten van Woonbron, dit zijn de projecten van Trivire en van gemeente. Zodat we
echt kunnen aangeven: waar zit het hem nou in of we wel of niet die ambitie halen? Wij
nemen daar niet de sloopcijfers in mee, omdat dat maakt het niet overzichtelijker, zeg
maar. Bruto, netto, we willen 2000 sociale huurwoningen bouwen, daar zit de
compensatie voor sloop en verkoop in en dat is het streefaantal om uiteindelijk op die
2000 te komen.

De heer Kranendonk: Als je kijkt naar de PALT-afspraken die in 2016 gemaakt zijn dus
over sociale woningbouw, dan zie je dat we daar ongeveer 800 onder zitten op dit
moment en dat is dus allemaal sloop geweest, terwijI er weinig teruggebouwd is.
Corporaties horen dat niet graag, maar ik vind eigenlijk dat wij gewoon ook een
sloopverbod moeten doen tot het moment dat we weer terug zijn op het niveau van
2016 PALT-afspraken. Als je naar dit overzicht kijkt, dan is dat vierde kwartaal '23, dus
eind volgend jaar zouden we op dat niveau moeten zitten, want dan zijn die 800
woningen weer teruggebouwd. Tot die tijd zou je eigenlijk een sloopverbod moeten
doen. Er moeten natuurlijk wel een keer woningen gesloopt en vervangen worden, ik
bedoel, dat is nou eenmaal de kwaliteit van de woonvoorraad, maar je zou daar even
lets in moeten temporiseren totdat je weer je been bijgetrokken hebt. Althans, dat is het
standpunt van de gemeente.

De voorzitter: Voor u voldoende, de heer Hartmeijer?

De heer Hartmeijer: Nou goed, wij zitten nogal een beetje met Woonbron, maar dat is
meer politiek, omdat zij eigenlijk weinig aan isolatie doen. Dan rijst bij mu j de vraag: je
gaat 300 woningen bouwen, maar ga je dan daar niet eerst nog woningen voor slopen
die je nu niet wil isoleren? Dus daar zit mijn zorg een beetje. Maar als u zegt: dit is
gewoon puur toevoegen, dan

De heer Kranendonk: Er staan er bij Woonbron geen op de nominatie om gesloopt te
worden op dit moment. Er was ook een vraag: waarom programnneer je bij Woonbron
niet anders? Woonbron is het oude gemeentelijk woningbedrijf en heel frappant is, die
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mogen in Dordrecht, omdat die onder een andere woonregio vallen inmiddels, namelijk
Rotterdam -Schiedam -Delft, mogen ze in Dordrecht alleen maar terugbouwen op eigen
grond. Dat is een wettelijke verplichting. Dus we kunnen ze nergens anders
programmeren voor ze. Probleem is natuurlijk, dat is een van de problennen, als je kijkt
naar het verleden, met name in Wielwijk Crabbehof is heel veel gesloopt omdat we daar
verdunning wilden hebben. Dat kon toen, maar je zit nu in een heel andere tijd waarin je
heel veel verdichting moet doen. Dus de groei van 20 procent van de bestaande
woningbouw in Dordrecht binnenstedelijk, dat is echt fors. Dus daar waar je heel veel
portiekflats gesloopt hebt waar veel mensen woonden en grondgebonden teruggebouwd
hebt, ja, daar zie je een enorme verdunning en dat moeten we nu weer in gaan lopen.

De voorzitter: Ik zag mevrouw Van Engelen, gaat uw gang.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de hele heldere presentatie,
ik voel me oprecht heel goed bijgepraat. Ik had wel een aantal vraagjes. Misschien zijn
die al wel langsgekomen, maar ook door de hoeveelheid stof heb ik misschien wat
gemist. Ik vroeg me af over de zachte en de harde planvoorraad, dan heb ik het even
vooral over de soort woningen. Als we erachter komen dat er in de harde planvoorraad
een soort woning mist, bijvoorbeeld flats, of appartementen, of alternatieve
woonvormen, worden de woningen die gepland staan in de zachte planvoorraad daarop
aangepast?

Mevrouw Wouters: Ja. De bedoeling van die monitoring is dat we zicht krijgen op wat er
nog mist in het programma, of waar te weinig van is, en dat we dan in nieuwe projecten
die juist nog kunnen toevoegen.

Mevrouw Van Engelen: Kijk, dat is fijn. Waar stond die andere? 0 ja,

De heer Kranendonk: Misschien wel gezien door de doorlooptijden die er zijn met het
plan maken en bouwen, dat jullie dus eigenlijk gaan over de bouw na deze periode. Dus
dat bijsturen, dat is een soort mammoettanker en niet een speedboot zeg maar die je
even omlegt.

Mevrouw Van Engelen: Duidelijk.

De heer (buiten microfoon).

De heer Kranendonk: Nou, niet naar 2026. Maar planvoorbereiding tweeenhalf jaar,
bouwtijd, voorbereiding twee jaar, dus je zit wel gauw over de vier jaar heen. Dus wil je
de effecten zien van een bijsturing, dan zeg ik, dan is het een mammoettanker, dan zie
je dat pas over vier jaar.

De voorzitter: Mevrouw Van Engelen, gaat u verder.

Mevrouw Van Engelen: Dankjewel. 0 ja, dat is even voor mij, omdat ik vrij nieuw ben in
dit hele woningbeleid. U gaf net netjes aan dat als we eenmaal bij de bouwplannen zijn
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heeft de gemeente minder invloed. Ik had verwacht geen, dus ik vraag me af: wat is
minder, welke invloed hebben we dan wet?

Mevrouw Wouters: Bedoel je dan de bouwfase, of de vergunningsfase, of alles?

Mevrouw Van Engelen: Zeg maar, je noemde op een gegeven moment: dan wordt die
planvoorraad uitgevoerd, die harde planvoorraad en dan krijgen wij minder invloed. Dus
inderdaad tijdens de bouw, of als die plannen zijn goedgekeurd en de opdrachtnemer
gaat

De heer Kranendonk: Het is bijna geen, maar wij nemen wet in de contracten
momenteel op dat er binnen een bepaalde tijd een vergunning aangevraagd moet
worden en binnen een bepaalde tijd gebouwd moet worden. Dus in die zin hebben we
nog wat achter de hand, zeg maar even. Als dat niet gebeurt, dan kunnen wij de
verkochte grond terugnemen. Dat doen we natuurlijk alleen maar als de waarde
gestegen is, he, dat snapt u wet. Dan wachten we ook eventjes.

De voorzitter: De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: U gaf het voorbeeld dat er binnen een bepaalde termijn gebouwd
moet worden, anders nennen we de verkochte grond terug. Hoe staat dat met
bouwvergunningen waarbij de grond niet van ons is, zit daar oak nog een termijn aan
vast als we die vergunning afgeven?

De heer Kranendonk: Nee, in principe kunnen we dan de vergunning intrekken na enige
tijd, dus na een paar jaar. Aileen, dat is net zoveel werk als het hele plan maken en de
vergunning verlenen, want dan gaat dat hele proces namelijk gewoon andersom
beginnen. Dat betekent oak dat er een bezwaarmogelijkheid is uiteraard voor degene die
de vergunning heeft, met een beroepstermijn et cetera, dus daar gaat een paar jaar
overheen. De vraag is: wat heb je eraan als genneente? Dus je kan wet ... Nee, maar we
hebben daar wet serieus over nagedacht, want er was een bouwprogramnna op de
Spuiboulevard waar we heel graag druk op uit wilden oefenen, maar ja, daar krijg je per
saldo oak geen woningen voor.

De heer Tutupoly: Nee, dat is duidelijk. Ik denk alleen, als je naar bepaalde
ontwikkelaars hier kijkt in de regio, dat zijn iedere keer dezelfde ontwikkelaars die eerst
een bouwvergunning krijgen en vervolgens het spel spelen am nadien heel veel van de
genneente alsnog extra te kunnen krijgen, hoger te kunnen bouwen et cetera. Ik begrijp
dat je zegt: als je die vergunning intrekt, dan zal je opnieuw moeten bouwen. Maar de
ervaring leert wet dat diezelfde ontwikkelaars daar nu dankbaar gebruik van maken door
iedere keer hetzelfde spel te spelen.

De heer Kranendonk: Nee, als de vergunning eenmaal verleend is, is er geen
onderhandeling meer daarna. Maar het kan zijn dat de ontwikkelaar geen bouwer kan
vinden, dat komt in dit geval oak voor nannelijk. Het kan zijn dat er nog steeds
gespeculeerd wordt natuurlijk, daar hebben we weinig grip op op gronden van derden.
Maar als wij zelf grond verkopen, dan voorkomen we dat.
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De heer Tutupoly: Hoe is daar wel grip op te krijgen? Want daarmee

De heer Kranendonk: Niet.

De voorzitter: Nou, dat is een helder antwoord. Ik zag nog een vraag van de heer Stolk.

De heer Stolk: Toch over de planvoorraad, de harde en de zachte planvoorraad. Ik hoor
steeds meer op de radio dat de harde planvoorraad ook steeds minder hard is. Hoe is
dat hier in Dordrecht?

Mevrouw Wouters: Harde planvoorraad minder hard. Niet wordt gebouwd, bedoelt u?

De heer Stolk: Ja, juist.

Mevrouw Wouters: Tot nu toe wat we daarvan gemeten hebben de afgelopen jaren is
dat zo'n 10 procent wat niet of later komt.

De heer Stolk: Maar dan zeg je het over de afgelopen jaren. Maar dan zou ik het willen
zeggen van de laatste tijd, want er is veel meer reuring en ik zie steeds meer projecten
in de vertraging komen.

De heer Kranendonk: Van die harde planvoorraad wordt 10 procent niet gebouwd binnen
die termijn waarop wij denken, dus dat valt op zich nnee. Dat kan van alles zijn, he,
waarom er niet gebouwd wordt: geen bouwer, gewoon nog speculeren et cetera. De
laatste tijd is dat percentage erg laag geweest, onndat er natuurlijk heel veel geld te
verdienen was, dus speculeren was ook niet zo interessant. De komende tijd gaat het
niet om speculeren, maar ga je zien dat de nieuwbouwwoningen langzamer verkocht
gaan worden. Dat is niet omdat de nieuwbouwwoningen niet aantrekkelijk zijn, want die
hebben A+++, zeg maar even, dus daar speelt energie eigenlijk geen rol, dus iedereen
wil eigenlijk een nieuwe woning hebben nu. Maar de verkoop, de nnensen die die woning
kopen, die gaan langer doen over de verkoop van hun eigen woning. Voorheen dacht je
nog: nou ja, ik koop maar, ik verkoop het toch wel, elke maand dat ik wacht wordt het
meer waard. Daar gaan de banken nu anders naar kijken, dus die willen nu echt dat er
verkocht is voordat je een hypotheek krijgt voor je nieuwe woning. Dat gaat langer
duren, dat maakt dat die 70 procent van nieuwbouw die ze vaak willen hebben voordat
ze gaan bouwen, dat dat langzamer gaat, dus waarschijnlijk gaat daardoor de
nieuwbouw vertragen. Dat is een. Twee, het is in deze tijd heel erg moeilijk te
voorspellen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. We zitten met de oorlog in
OekraIne, met de enorm hoge energielasten, personeelstekort. Ik denk wel, en het is
niet zo interessant wat ik denk, maar velen denken wel dat we over een paar maanden
echt in een bouwcrisis konnen en dat er heel veel projecten stilgezet worden. We hebben
dat in Dordrecht nog maar met een project meegemaakt, dat is inmiddels weer
opgestart en dat was gewoon gebrek aan bouwstoffen. Maar dat zal de komende
maanden best wel eens kunnen gaan gebeuren dat de bouwopbouw grotendeels plat
gaat.
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De heer Stolk: Voorzitter, ik heb nog twee korte vragen. Dat is, er wordt toch wel op de
Noordendijk gesloopt van Woonbron. Zit hier dan die sloop, of is dat buiten de sloop die
er al gepland was?

De heer Kranendonk: Wij tellen alleen nieuwbouwwoningen, alleen maar bruto, want dat
is de opgave.

De heer Stolk: Ja, maar dus die nu gesloopt worden, of tenminste, bezig zijn op de
Noordendijk, dat hoort er niet bij?

De voorzitter: Volgens mu j heeft hij antwoord gegeven, toch?

De heer Stolk: Ja, oke.

De voorzitter: Uw derde vraag.

De heer Stolk: Dan heb ik de laatste vraag, dat is ...

Mevrouw Wouters: Die locaties staan trouwens wel in het totaaloverzicht van
planvoorraad, ja.

De heer Stolk: Ja, dan is het helder. Dan heb ik de laatste vraag, dat is van het ANWB-
gebouw. Er zou daar al gaan slopen, ik heb nu weer begrepen januari, maar is dat plan
hard?

De heer Kranendonk: Dat plan is hard. Daar is gewoon een omgevingsvergunning voor
verleend, dus daar kan gebouwd worden al een paar .jaar.

De heer Stolk: Maar er was ook sprake van als ze niet gaan bouwen, dat de vergunning
ingetrokken wordt. Is daar lets duidelijkheid over?

De heer Kranendonk: Volgens mij heb ik daar net antwoord over gegeven, dan ging het
elke keer over hetzelfde geval, toch?

De heer Stolk: Helder.

De voorzitter: Dat was het, de heer Stolk?

De heer Stolk: Ja, dat was het.

De voorzitter: Dan zag ik de heer Groenewege die nog heel graag een vraag wilde
stellen.

De heer Groenewege: Ja. In het overzichtje over sociale huur stond best wel veel sociale
huur die door derden gerealiseerd wordt. Ik neem aan dat dat dan private marktpartijen
zijn of zo. Wat ik ervan begrijp, en dat is toegegeven niet veel, maar is dat bij sociale
huur door derden je veel minder kan garanderen dat dat over tien jaar nog steeds
sociale huur is. Kunnen we niet op een bepaalde nnanier als gemeente erop sturen dat er
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meer sociale huur door woningcorporaties wordt gerealiseerd waarvan we dat wel
kunnen garanderen?

De heer Kranendonk: Kijk, dit is een argument wat de corporaties gebruiken: u moet
door ons laten bouwen, want dan heeft u de garantie dat dat voor altijd een sociale
huurwoning blijft. De garantie is wat langer, maar ook corporaties verkopen, voor alle
duidelijkheid. Tweede is dat in Dordrecht is van alle sociale huurwoningen twee derde
van de corporaties en een derde van anderen. Ten derde is het zo dat als lets een
sociale huurwoning is, dat heeft dus te maken met de huurprijs, het na vijftien jaar niet
zo is dat dat opeens geen sociale huurwoning meer is. Want het is niet zo dat als bij ons
die afspraak verlopen is, dat die eigenaar zomaar ongebreideld de huur kan verhogen.
Daar zijn heel veel regels voor in Nederland. Dus het is een dogma wat vooral
corporaties gebruiken en wat uit de praktijk eigen niet blijkt. Althans, ja, dat kan je pas
over vijftien, twintig jaar beoordelen, maar wat de afgelopen twintig jaar niet gebleken
is.

De heer Groenewege: Oke, dank.

Mevrouw Wouters: Misschien nog een aanvulling.

De heer Kranendonk: En verkoop verbreekt ook geen huur, zeg maar even. Dus je kan
pas gaan verkopen op het moment dat iemand die woning verlaten heeft, dus dat zal
ook niet allemaal gelijk na vijftien jaar gebeuren dat ze allemaal en masse vertrekken.

Mevrouw Wouters: Misschien nog een aanvulling, want waar hier derden naar verwijst is
naar de eigenaar van de locatie. Dus dat wil zeggen dat de corporatie niet de eigenaar is
van de locatie, maar dat wit niet zeggen dat dat niet de bouwende partij kan zijn. Dus
daar zitten wel projecten bij op gemeentegrond waar Trivire gaat bouwen bijvoorbeeld.

De heer Kranendonk: Dus waar grijs staat, daar is vooral de gemeente de opdrachtgever
van de bouw, zeg maar.

De heer Groenewege: Oke, dat is helder.

De heer Kranendonk: Dus bijvoorbeeld 2F, dat is een plan bij het Leerpark wat door Jan
Snel ... Hoe heten ze, Mark, tegenwoordig?

De heer (buiten microfoon).

De heer Kranendonk: Ja. Maar ze bouwen nog net zo snel, zeg maar eventjes, en dat is
een ontwikkeling op gemeentelijke grond.

Mevrouw Wouters: Daar had ik ook nog een plaatje van ter afsluiting. Dat ziet er
namelijk nu zo uit op het Leerpark.

De heer Kranendonk: Mark, december klaar?

De heer (buiten microfoon).
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De voorzitter: Ik zag nog een laatste vraag van u, gaat uw gang.

De heer Groenewege: la, tweede vraag. We bouwen best wel veel voor meer dan de
eigen behoefte in Dordrecht. Eigenlijk het nnerendeel van wat er gebouwd wordt is niet
voor eigen behoefte, maar we rekenen op nnigranten, zeg maar, van elders in Nederland
of wherever. Nu zijn er ook landelijke normen die eraan komen, landelijke
bouwafspraken van minister Hugo de longe. In hoeverre zitten wij daarbinnen, of gaan
we daar overheen als Dordrecht?

De heer Kranendonk: Wij zijn een beetje verwonderd dat het Rijk afspraken maakt met
de provincie. Want wij hebben net laten zien hoe het bouwen gaat, dat betekent dat de
gemeente aan zet is op het maken van plannen en bestemmingsplannen - daar komt
geen Rijk, geen provincie aan te pas - en dat er bouwers zijn en corporaties zijn die het
nnoeten bouwen. Dus ik noem dit maar even een Sinterklaaslijstje, zeg maar, van Hugo
de Jonge wat hij wil. Als je kijkt naar: hoeveel sociale huurwoningen zijn er? Dus hij
zegt: er moet 30 procent zijn in de genneente. Nou, je hebt net gezien, in Dordrecht
zitten we op 37 procent sociale huurwoningen, dus wij zitten ver boven dat percentage.
Aileen, hij bepaalt nu ook wat de nieuwbouw moet zijn, ik geloof voor 250.000 sociale
huurwoningen en 350.000 tot 355, goedkope koop. Je ziet in de plannen dat wij daar
ook wel aan voldoen, maar dat heeft meer te maken met de eigen Woonvisie dan met
wat er nu door het Rijk opeens geroepen wordt, waarvan de hele bouwwereld zegt
volgens nnij, maar jij weet daar ook lets van, dat dat niet erg realistisch is op dit
moment. Nee, he? Hoe goedkoper je moet gaan bouwen met alle eisen die tegenwoordig
gesteld worden, hoe minder vierkante meters je gaat krijgen. Dat is eigenlijk per saldo
wat er gaat gebeuren.

De voorzitter: Ik zie de heer Noldus en dan daarna moeten we denk ik even een
conclusie trekken hoe we verder gaan. Dus gaat uw gang, de heer Noldus.

De heer Noldus: Nog een vraag op een punt wat al zijdelings aan de orde is geweest. We
zien natuurlijk wel dat we planvoorraad genoeg hebben, we hebben redelijk wat
instrumenten om ook daar nog wat in de planvorming te doen de komende periode.
Tegelijkertijd is de bouw wel een risico, zeker met de aankomende prijzen en de inflatie
et cetera wat er komt. Zijn er instrumenten - en daar ging de vraag net ook een beetje
over - zijn er instrumenten om ontwikkeling, en dan bedoel ik vooral bouwontwikkeling,
op gang te houden in die periode? Wellicht van ons, wellicht vanuit nu wel het Rijk of
lets anders, maar waar we marktpartijen, bouwers, aannenners, echt mee aan de slag
kunnen houden.

De heer Kranendonk: Wij zijn met de grate projectontwikkelaars die in Dordrecht en de
regio bezig zijn in gesprek om te kijken hoe we toch ook als er een crisis ontstaat een
beetje een constante bouwstroom kunnen houden. Want je ziet wat er vanaf 2008
gebeurd is tot 2018, dus tien jaar lang bijna niks gebouwd, dat is onbestaanbaar
natuurlijk. Dus we nnoeten met elkaar, en dat gaat met name over die grate
gebiedsontwikkeling, met elkaar proberen afspraken te maken dat je ook een constante
bouwstroom krijgt. Dat is ook in het voordeel van een bouwbedrijf, want die kan dan
ook zijn personeel in dienst houden et cetera. Alleen het wordt door de rijksregels niet
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makkelijker gemaakt en onder andere een uitspraak van de Hoge Raad over het Didam-
arrest, waarin het dus heel lastig is om afspraken te maken tussen twee partijen, dus
dat we elke keer alles in de openbaarheid moeten aanbesteden, dat maakt
gebiedsontwikkelingen wel ingewikkeld. Dus we zitten nu met een paar grote zoals
Heijmans en VORM te kijken hoe we daar een antwoord op kunnen geven, zodat we toch
die bouwstroom een beetje constant kunnen houden. Maar dat is best lastig.

De voorzitter: Je hebt nog een prangende?

De heer Noldus: Ik heb nog een.

De voorzitter: Dat mag jij hem afsluiten met vragen.

De heer Tutuoolv: In hoeverre houden we ook rekening met tendensen nu in de markt?
Dan heb ik het even over zaken als eenpersoonshuishoudens, dus kleiner bouwen voor
een steeds groter word ende groep.

De heer Kranendonk: Dat is een goede vraag. Kijk, de markt bouwt alleen maar waar
vraag naar is, daar hoeven wij ons niet zo druk over te maken eerlijk gezegd. In de
steden en ook in Dordrecht is volgens mu j meer dan twee derde een een- of een
tweepersoonshuishouden, dus de verdunning per woning gaat heel erg hard. Waar die
een paar jaar geleden nog 2,6 was, is die nu ongeveer 2,1 in Dordt. Ik denk dat dat echt
onder de 2 gaat zakken, ja, dus dat betekent dat je inderdaad ook kleiner zou kunnen
bouwen. Dat zie je al wel gebeuren in Dordrecht, met name bij de transformaties. Dus
de kantoren die naar appartementen gebouwd worden en het wonen boven winkels,
daar zitten vooral dat soort studio-achtige, zeg maar tussen de 40 en de 70 vierkante
meter woonruinnte. Dus dat zit vooral in transformaties die Anne net liet zien, dat zijn er
ook 1000 geweest of zo, of worden er 1000.

De heer Tutuooly: Dan even inhaken op het wonen boven winkels. Zit daar nu
vooruitgang in? Want ik weet dat daar iedere keer problemen waren ten aanzien van de
eigenaren, omdat er geen aparte opgang naar boven is en anders een winkeletalage
opgeofferd moest worden met vierkante meters.

De heer Kranendonk: Volgens de plannen nu worden er ongeveer 500 woningen in de
binnenstad toegevoegd en dat is bijna allemaal transformatie. Daar zitten een paar grote
projecten in, zoals het Lindershuis. Dat is ook wonen boven winkels, he, dus alleen de
begane blijft nog winkelplint en daarboven komen allemaal woningen. Dat geldt voor de
V&D-locatie, dat zie je daar op de hoek waar ook vroeger zat en nu die Japanse sushi
zit. Bij die hele kleine winkeltjes blijft dat nog wel een probleem, want dan moet je vaak
door de winkel heen naar boven. Waaronn is dit in versnelling gekomen? Omdat aan
woonvierkantemeters verdien je veel meer momenteel dan aan retailvierkantemeters.
Dus het is heel aantrekkelijk geworden voor ontwikkelaars onn dat te doen, dat kan goed
uit, zeg maar.

De voorzitter: Dan wit ik het volgende met jullie gaan concluderen, want we kunnen dit
ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad, of nogmaals bespreken. Maar ik ga
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ervan uit dat wij dit kunnen doorsturen naar de genneenteraad, want dit komt wel vaker
terug. Dan wil ik mevrouw Wouters bedanken voor de hele nuttige presentatie en ook de
kennis van de assistent, dat was erg fijn. Dus dank daarvoor. Ju!lie bedankt voor de
goede vragen en ik wens jullie alien een hele fijne avond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2

De griffier,
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