
BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 1 NOVEMBER 2022 VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT

1 Werkbezoek De Kracht van cultuur – 
stand van zaken en ontwikkelingen cultuur 
in Dordrecht
Diverse culturele organisaties uit de stad (Dordrechts Museum, Stichting Kunstmin, 
Stichting Cultuureducatie, Bibelot, Onderwijsmuseum, Bibliotheek AanZet en The Movies), 
de voorzitter Cultureel Platform en cultuurmakelaar hebben de raads- en commissieleden 
geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van cultuur in 
Dordrecht. daarbij is ingegaan op de thema's onderwijs en educatie, diversiteit en inclusie, 
samenwerkingen en bereik, jongeren en levendige binnenstad. Suggestie is gedaan om 
deze ontmoeting jaarlijks te initiëren. 

2 Vragenhalfuur
Met betrekking tot de gestelde vragen heeft het college mondeling informatie verstrekt.

3 Vaststellen Begroting 2023 gemeente 
Dordrecht – Raadsvoorstel
De PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, VSP, PvdD, GewoonDordt, Beter voor Dordt, DENK, FvD, 
Christenunie-SGP en VSP hebben gereageerd met een voorlopig standpunt op de Begroting 
2023 aan de hand van de begrotingsprogramma's Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht,
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht en Lerend en Ondernemend Dordrecht. De PVV en SP 
geven aan bij de begrotingsraad hun standpunt kenbaar te maken. Er vindt oordeelsvorming 
plaats met interrupties en een collegereactie. De collegereactie van de burgemeester, wethouder 
Heijkoop en Merx en wethouder Merx namens wethouder Benschop gaat over de al bekende 
(concept) moties en amendementen, de onderwerpen meerjarige vergunningen en veiligheid van 
evenementen, de schokbestendigheid van de begroting in het licht van de hoge inflatie en 
aandacht voor het MBO.

 

Er is er een aantal (concept) moties en amendementen aangekondigd of toegelicht: PvdA 
kondigde motie(s) en/of amendementen aan over het MBO-onderwijs. PvdD kondigde een motie 
over een vuurwerkverbod aan. Het CDA lichtte haar vooraf ingediende motie over illegale 
afvaldumping en stortplaatsen in de wijk in en nodigde partijen uit zich erbij aan te sluiten of 
feedback op te geven. FvD heeft haar twee amendementen toegelicht, namelijk: Gebruik Eneco-
reserves om belastingverhoging ongedaan te maken en Verlaging tarief i.p.v. E75 terug.

 

Het RV Begroting en de bijlagen worden doorgeleid naar de debatraad (gemeenteraad) van 8 
november.

4 Groeiagenda 2030 - 
uitvoeringsprogramma 2023 - lokale 
vaststelling opgavebladen - Raadsvoorstel



De ontwikkelingen van de Groeiagenda 2030 worden toegelicht. Daarbij komt de 
samenhang tussen de Groeiagenda 2030 en Regio Deal Drechtsteden, de geldstromen, de 
P&C-cyclus en stukkenstroom aan de gemeenteraad aan de orde. Het college vraagt de 
raad o.a. het beleidsneutrale uitvoeringsprogramma van de Groeiagenda Drechsteden 
2030 vast te stellen: de commissie besluit tot het doorgeleiden van het programma naar de 
raad als hamerstuk, met dien verstande dat er een beleidsgeladen uitvoeringsprogramma 
wordt aangeboden aan de raad door het college in Q1 in januari-februari 2023. Daarop 
willen de commissieleden daarvoor vooraf input (speerpunten) aanleveren. Dit organiseert 
de griffie. De commissie wijst op de zorg die nodig is, door de tussentijdse bijstelling, op 
een kloppende en informatieve monitor waarmee de raad zich kan informeren over de 
voortgang op het programma. 

5 Raadsinformatiebrief over Jaarlijkse 
voortgangsrapportage Regio Deal 
Drechtsteden – Gorinchem (medio 2022) - 
Raadsinformatiebrief
De RIB is betrokken bij de technische briefing en wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan de 
gemeenteraad.

BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 1 NOVEMBER 2022 VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY

3 RV Vaststellen Begroting 2023 Gemeente 
Dordrecht
Fracties BVD, Op Ons Eiland, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, VVD, CDA, PvdD, Denk, SP, VSP
en PvdA hebben gereageerd door een voorlopig standpunt in te nemen over Begroting 2023 
specifiek over begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht. Er vindt 
oordeelsvorming plaats met interrupties. De collegereactie van wethouders Heijkoop en Van 
Benschop ging in op de vragen die gesteld zijn. Diverse fracties kondigen moties en 
amendementen aan.  

Het raadsvoorstel Begroting e 2023n de bijlagen worden ter bespreking doorgeleid naar de 
debatraad (gemeenteraad) van 8 november.

4 Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175 - 
RaadsvoorstelBeantwoording van technische vragen van PvdD is vandaag 
verstuurd. Commissie vraagt naar het akoestische onderzoek waarnaar wordt verwezen en 
besluit de oordeelsvormende vergadering op 15 november aanstaande opnieuw in te 
plannen (duur 1 uur). Wethouder Burggraaf zegt toe de gevraagde informatie te delen. 
PvdD kondigt een amendement aan. Verzoek van de voorzitter om het concept 
voorafgaand aan de vergadering via de griffie te delen, zodat hierover gesproken kan 
worden.

5 Raadsinformatiebrief over 
Voortgangsmonitor bouwende stad per 1 



juli 2022 
De Raadsinformatiebrief wordt ter kennisname aan de raad toegestuurd.

BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 1 NOVEMBER 2022 VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN 
BLIJENBURG 

1 RV Vaststellen Begroting 2023 Gemeente 
Dordrecht
De begroting wordt verder besproken in de besluitvormende vergadering van 8 november. Er zijn
een aantal moties en amendementen aangekondigd:
PvdD:
- Amendement voor budget voor Dierenwelzijn
- Motie over voorlichting verantwoord huizenbezit
- Motie over Watertappunten
CDA:
- Amendement over Stadsstrand Wantij
BvD:
- Motie over 65+ bus

 

2 Inspreker niet geagendeerd onderwerp 
over Leerlingenvervoer richting Rotterdam 
per 1 november a.s.



Mevrouw Schrijver vertelt over haar ervaringen als ouder van een meervoudig beperkte 
zoon met het leerlingvervoer. Vanaf 1 november heeft RMC deze dienstverlening van 
Stroomlijn overgenomen. Commissie besluit een aparte beeldvormende 
commissievergadering in te plannen over het staande beleid, het gebruik en de 
verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd in de uitvoering van het 
doelgroepenvervoer, bestaande uit leerling-, jeugdhulp- en Wmo-vervoer. Commissie 
verzoekt om hier ook de stem van betrokken ouders in te laten horen.

3 Wonen voor doelgroepen
Commissie wordt geïnformeerd over de werking van de urgentieregeling uit de 
Huisvestingsverordening in praktijk. Wethouder Heijkoop kondigt aan dat er voor het 
Kerstreces een Woonbrief wordt aangeboden aan de gemeenteraad, dat ook dient als 
opmaat naar de actualisatie van deze verordening. Op verzoek van de commissie worden 
de cijfers over ontwikkeling in toepassing van de voorrangsregeling dan ook in meerjarig 
perspectief geplaatst.

4 Raadsinformatiebrief over Resultaten 
(tussen)evaluatie Uitvoeringsprogramma 
Visie opvang naar Wonen 2020-2025
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de gemeenteraad te sturen.
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