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1. Opening en mededelingen

De voorzitter: Mensen, iedereen welkom bij het CTOO-overleg van 6 september 2022.
Eens even kijken hoor. We hebben een agenda gekregen. Straks dan gaan we onder
andere naar de ambtenaren luisteren die ons iets gaan vertellen over de financiele
stukken.

2. Aanwijzen voorzitter CTOO

De voorzitter: Het eerste punt wat op de agenda staat, is het aanwijzen van een
voorzitter. Ikzelf ben persoonlijk in de hele vorige periode voorzitter geweest. Zelf zou ik
me willen kandideren voor een volgende ronde. Dan is natuurlijk meteen de vraag van,
waarom? Ik vind het openbaar onderwijs ontzettend belangrijk. Dat ieder kind gewoon
zichzelf kan zijn. Dat ieder kind, uit elk sociaaleconomisch milieu een veilige plek heeft
binnen het openbaar onderwijs, vind ik een hele belangrijke. Deze commissie houdt
toezicht op die identiteit, op een stuk veiligheid, op de vrijheid van leerlingen. Houdt ook
toezicht op hoe het met de financier) geregeld is. Wij kijken naar of de continuiteit van
het openbaar onderwijs is gewaarborgd, hier in Dordrecht. Vanuit die optiek zou ik me
opnieuw willen kandideren. Vandaar. Staan jullie achter nnijn kandidaatstelling, vraag ik
nnaar eventjes. Vreemd om het over jezelf te vragen, trouwens, maar goed.

De voorzitter: Of zijn er anderen die zich ook kandideren, uiteraard? Klopt.

De heer Safranti: Gekker nog, ik wilde je voordragen.

De voorzitter: Dank je wel.
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De heer Stolk: Ik sluit me erbij aan.

De heer Katif: Ik ook eigenlijk.

Mevrouw Kruger: Het lijkt nnij een goede continuIteit.

De voorzitter: Dank je wel.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Gewoon eens met de voorgaande sprekers.

De voorzitter: Dank je wel.

De heer De Heer: Ik zit aan tafel, maar de eerstvolgende raadsvergadering word ik pas
officieel aangesteld als CTOO-lid. Ik ben nu ter vervanging van Jan Willem. De
eerstvolgende ronde doe ik officieel mee. Ik onthoud me van stemming.

De voorzitter: Dat was het. Bedankt voor het vertrouwen hierin. Hartstikke goed.

Mevrouw Pichel: Ik ben het ook eens.

De voorzitter: Hartstikke goed. Ik keek jullie nog aan, maar

Mevrouw Boom-Vos: Een officieel moment Dan.

De voorzitter: Heel goed.

Mevrouw Boom-Vos: Je bent vanaf nu de voorzitter. Alsjeblieft.

De voorzitter: Dat is heel goed. Daar wilde ik ook net naar vragen. Prima. Hartstikke
goed. Goed, dan kijken we even met elkaar naar de agenda voor vandaag. Eens even
kijken.

3. Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum SDL 2021 Stichting Openbaar Onderwijs

De voorzitter: We zijn inmiddels aangekonnen bij punt 3, maar eerst wil ik vragen of
iedereen zich kan vinden in de agenda, die nu voorligt. Ik kijk even iedereen aan. Ja.
Hartstikke goed. Dan stellen we hem bij deze vast. Dan gaan we naar de stukken ter
bespreking. Er zijn, even voor het beeld van mensen, drie organisatie die wij controleren
als CTOO. OPOD, dat is het openbaar basisonderwijs, bestaande uit een aantal scholen
uiteraard. Het Stedelijk Gymnasium, Johan de Witt, is de tweede. De derde is het
Dalton, voortgezet onderwijs. Meer organisaties zijn er niet. Het zijn alleen maar die drie
organisaties. Elk jaar leveren de organisaties een jaarverslag in. Dan kijken we terug
naar het vorig jaar. Wat de baten en lasten zijn geweest. Elk jaar krijgen we ook een
begroting, een vooruitblik voor de komende jaren. Op grond van die stukken kunnen we
afleiden van ... Proberen we af te leiden of het goed gaat, in financieel opzicht, met de
organisaties. Daarnaast hebben we ook onze informatie vanuit de inspectie. We krijgen
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ook regelnnatig een inspectierapport. Dan kijken we ook van, joh, staan daar rare dingen
in? Moeten we ergens op gaan letten als het gaat om die organisaties? Verder is er in
principe elk ... Of nee, laat ik het even anders zeggen. We sturen ook een vragenlijst
naar de verschillende organisaties. Die vullen ze in. Die worden door ons gecheckt. Het
doel van de controle, nnisschien wel goed om te zeggen, of van toezicht, beter gezegd, is
niet om heel precies te kijken naar elk eurootje wat er allemaal gebeurd is, of heel
precies te kijken naar elke beleidsregel, nnaar we kijken naar het grote plaatje. We staan
op afstand. De organisaties hebben een eigen raad van toezicht. Wij toetsen eigenlijk
nnarginaal. Wat ik net zei in nnijn woordvoering, we kijken naar de continuIteit. Als die
gewaarborgd is, dan is het wat ons betreft goed. Goed, dan staan er drie stukken ter
bespreking op de agenda. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we beginnen bij het Dalton. Ik
wil dan een van de heren het woord geven.

De heer ...: Dan, sorry hoor. Voordat je het woord geeft. Ik wilde wat vragen. Het is
puur voor mezelf dan. Waaronn staat bijvoorbeeld een SKOBA er niet bij?

De voorzitter: Sorry?

De heer SKOBA, waaronn staat die er niet bij?

De voorzitter: Hele goede vraag. SKOBA is vanaf 1 januari 2022 gefuseerd met de
OPOD. Die zijn nu verenigd in een organisatie. Ik kom zo nog heel even ... Ik heb zelf
wat opmerkingen over toezeggingen die we gedaan hebben, eind vorig jaar, ook aan de
raad. Daar kom ik dan zo even op terug. Maar die zijn een organisatie geworden. Goede
vraag. Heren, wie van jullie gaat het woord nemen?

De heer Bomius: Het Stedelijk Dalton pak ik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een memo
opgesteld voor u en daarin een sannenvatting gegeven van datgene wat er in de
jaarstukken te zien is en een afweging. Daarin een voorstel gemaakt, waarin ik eigenlijk
aangeef aan u dat de continuIteit op basis van de stukken die voor u ligt Dat die
continuiteit eigenlijk gewaarborgd is. We kunnen stellen dat het Stedelijk Dalton de
laatste jaren aan een verbeterslag is gaan werken, zeker op financieel gebied. Dat
daarmee ook wel een stuk kou uit de lucht is, om het zo maar te noemen. Dat er genoeg
uitdagingen liggen als het gaat om onderwijs en personeelstekorten en op middellange
termijn ook als het gaat om huisvesting. Maar goed, dat is denk ik een gesprek wat we
nnisschien hier kort hoeven aan te stippen en wellicht u in het relatiegesprek met
Stedelijk Dalton nog naar voren kan laten konnen. Al met al zien we dat de financiele
cijfers, financiele kaders eigenlijk een positief beeld schetsen, waarbij mijn collega wel
aangeeft, als het gaat om de risicoparagraaf, dat die dat concreter en scherper zou
kunnen opgesteld worden door deze stichting. Is overigens in lijn ook met de
constatering bij de andere stichtingen, dat dat net een wat breder integraal beeld zou
mogen opleveren, zodat dat wat meer zegt. Het blijft nu toch wel een beetje in
algenneenheden. Dat is de algemene schets. Mijn advies zou dan ook zijn om het
relatiegesprek dat u gaat voeren met het Stedelijk Dalton vooral op de relatie en op de
inhoud, samenwerking, versterking ... Om hem op die manier in te steken, in te richten.
Het is aan u, nnaar gezien het algehele beeld lijkt me dat een interessante opening,
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zeker ook als nieuw CTOO-orgaan of -samenstelling. Is dat voor nu even een algemene
aftrap?

De voorzitter: Wat mij betreft wel. Ik heb nog wel een vraagje. Je bedoelt waarschijnlijk,
als je het hebt over die risicoparagraaf, daar staan inderdaad een aantal risico's in
vernneld. Jij geeft ook aan in je stuk van, dat ze niet gekwantificeerd zijn. Eigenlijk staan
ze er wel, maar je weet niet wat het financiele risico is voor de organisatie, dat ook in
combinatie met het weerstandsvernnogen. Je hebt geld op je balans staan, maar
uiteindelijk kun je niet echt beoordelen of dat voldoende is om de risico's te dekken. Dat
even ter ... Wat zegt het eigenlijk? Dat klopt.

De heer Bomius: Verder ben ik het eens met je idee dat het goed gaat met het Dalton,
wat dat betreft. We zijn er inmiddels een aantal keren ook geweest, de afgelopen jaren.
Laat ik het zo zeggen, maar ook als je naar de cijfers kijkt, denk ik van, er is
betrekkelijk weinig op aan te merken. Wel op bladzijde 5 staan er een aantal, 5 en 6 van
de adviezen, aanbevelingen voor het gesprek. Ik denk dat dat een aantal belangrijke
opmerkingen zijn. Bij de risicoparagraaf, die benoenn je dan bijvoorbeeld. Eens even
kijken hoor. De leerlingenaantallen. Want er is sprake van een kleine leerlingendaling,
tenminste betrekkelijk klein bij het Dalton. Hoe gaat dat de komende jaren zich
voortzetten? Kan er iets tegen gedaan worden door meer leerlingen te werven, laat ik
het zo zeggen? Hoe zit het met de samenwerking met andere onderwijsorganisaties in
Dordrecht?

De voorzitter: Daar wordt natuurlijk over gerept ook in de stukken, dat ze inzetten op
die samenwerking, maar dat dat er niet van gekomen is. Wat voor u interessant is, is
dat er een nieuwe bestuurder gestart is deze maand, 1 september officieel. Die kan
natuurlijk wel zijn visie geven op de stukken die er nu zijn, maar heeft er geen bijdrage
aan geleverd. Maar goed, kijkend naar de toekomst is het natuurlijk wel een
interessante gesprekspartner, lijkt me. Ook de ontwikkelingen die reeds bij het Stedelijk
Dalton, als het gaat om leerlingenaantallen, in is gezet, kijkend naar hun taak die ze
hebben rondom vornning van het ISK-onderwijs, zowel voor OekraIne als voor regulier
ISK, dat is een lastig te peilen lijn. Dat staat ook in het stuk. Maar goed, toch ook wel
interessant van, wat doet dat met het algehele beeld en bijvoorbeeld met het
aantrekken van personeel en dat soort zaken en het behoud. Kijkend ook naar de
kwaliteit die ze daarop leveren. Dat zijn zaken die u zeker nnee kunt nemen in dat
gesprek.

De beer Safranti: Dank je wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag over het
lerarentekort, wat we op dit moment landelijk weten. Maar u gaf net aan dat dat in dit
geval goed gedekt is. Ik wilde vragen, waar zit die positiviteit in clan? Maar u schudt
nee.

De beer Bonnius: Dan heb ik mu j verkeerd uitgedrukt. Kijk, ik weet, we weten dat
eigenlijk allemaal, dat is landelijk, ook in Dordrecht, een probleenn, wat we over de
gehele lijn weten. Maar dan praat ik ook voor OPOD, nu Nestas. Bij het Johan de Witt
weet jij dat beter, Mart, maar dat mag jij dadelijk toelichten. Het wordt allemaal net

4



aan, net niet gehaald. Het is net wel gelukt of op een of twee formatieplaatsen niet. Op
zo'n organisatie is dat nog wel te overzien. Met kunst- en vliegwerk haal je het wel.
Maar er moet niemand ziek worden, zwanger worden of wat dan ook. Zonder
waardeoordeel uiteraard. Maar dan konnen we al in de problemen. Bij het Stedelijk
Dalton zie je bijvoorbeeld dat juist NT2-docenten, die echt heel hard nodig zijn om ISK-
onderwijs vornn te geven, heel moeilijk te vinden is. Duitse leraren, dat weten we ook al
langer natuurlijk, dat dat een moeilijke groep is om te hebben, te houden. Hier ligt zeker
wel een uitdaging voor het onderwijsbestuur, zoals dat ook in Nederland gebeurt. Dan is
ook wel de vraag van, hoe werken wij in Dordrecht aan die gemeenschappelijkheid? Hoe
kunnen we daarin ondersteunen? Dat zit toch in de bredere ondersteuning. Zij zijn zelf
echt aan zet, als het gaat om het hebben en houden van docenten. Met name dat
laatste, het houden van. Dat is belangrijk om daar beleid op te hebben.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Dank u wel. Even in aanvulling op die, want daar weet ik ook, die ISK,
daar zijn echt tekort aan docenten. Want degene die ook op de ISK zitten, krijgen
relatief weinig Nederlands. Ik denk dat dat echt een groot aandachtspunt is, zeker met
alle voorspellingen wat je ook in de stukken leest van, er wordt al gesproken over
doorstroom naar het reguliere onderwijs. Maar dat is wel een probleem, denk ik.

De voorzitter: Ik denk dat we dat ook inderdaad nnee moeten gaan nennen in het
gesprek wat we volgende maand hebben. Absoluut. Nog andere nnensen die ... Mevrouw
Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Eigenlijk twee vragen. Even specifiek over jullie evaluatie. Fijn dat
die erbij zat. Voor mij is dit nieuw. Dan is het altijd wel fijn om wat mensen met
expertises ... Even hun mening te horen. In jullie aanbevelingen om volgende nnaand,
op 11 oktober, in het gesprek nnee te gaan, geven jullie mee van, neem ook de
aanbevelingen van de inspectie nnee. Ik kon die niet zo snel in hun jaarstukken vinden.
Hoe zou ik weten wat de inspectie heeft aanbevolen?

De heer Bonnius: Ik vond het zelf een beetje flauw om die op te lepelen vanuit het
inspectierapport. Ik denk dat het een open vraag kan zijn. Je kunt als onderwijsinstelling
een inspectie zijn als echt een scherpe inspecteur. Je kunt het ook als een kans zien. Dat
laatste zou mijn aanbeveling zijn, zeker omdat hier ook een nieuw bestuurder zit. Meer
in de kansenvraag van, vertel eens wat over dat inspectiebezoek. Want ik neem aan dat
er ook nog een ander bijzit, bij het gesprek. Dat niet alleen de bestuurder er koud in het
gesprek zal zitten. Meestal zit daar een teamleider of iets dergelijks bij. Ik zou hun
uitdagen en uitnodigen om vooral iets te vertellen over ... Het is een positief
inspectierapport. Maar wat staat er dan precies in en wat ga je ernnee doen? Dat zou
mijn advies zijn.

Mevrouw Boom-Vos: Mag ik nog een vraag stellen, voorzitter?

De voorzitter: Ja, uiteraard.
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Mevrouw Boom-Vos: Dank je wel. Even voor die inzichten erin. We hadden het net over
teruglopend leerlingenaantal bij Stedelijk Dalton. Dat zag ik bij Johan de Witt ook.
Volgens mu j wel, zag ik dat, twintig of dertig minder. Dat het een tendens is binnen het
voortgezet onderwijs? Is die conclusie

De heer Bomius: Ja, is een vertaling van een demografisch beeld. Wij denken te zien, ik
ga me er niet echt aan wagen, dat het over een X-aantal jaren op dat gebied weer een
stukje stijgt. We hebben echt niks te maken met leerlingen die we verliezen uit de regio
of die juist van de regio naar het Dordtse gaan. Dat is zo'n klein groepje. Dat is echt op
zo'n groot aantal te verwaarlozen. Het gebeurt wel, maar niet veel.

De heer De Koning: Overigens, voor het Johan de Witt, ik heb even niet naar de andere
stukken scherp gekeken daarin, zie je wel dat de daling van leerlingen minder sterk is
dan dat ze hadden verwacht. Nog steeds een daling, maar minder groot dan verwacht.

De heer Bomius: In het verleden heeft het Dalton echt marktaandeel verloren. Dat valt
nu op deze cijfers wel mee, maar in het verleden, pak hem beet, twee, drie jaar
geleden, zag je echt wel dat ze meer verloren dan de overige voortgezet
onderwijsscholen. Daar hebben ze wel wat actie op gezet. Positieve PR, uitstraling, ga zo
maar door.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Even ter aanvulling, want ik had diezelfde vraag ook. Want het is
natuurlijk wel belangrijk om te weten waarom er een daling is. Demografisch, daar kan
je zo weinig aan doen. Er is wel iets aan te doen, maar ik bedoel, ga ik niet meer over.
Maar ik zou het heel vervelend vinden als scholen dan ook Wil je daar de strijd mee
aangaan met elkaar om Als alle scholen normaal draaien, ook al is er een daling, de
ene zal wat meer hebben, dat je elkaar zodanig gaat beconcurreren dat bepaalde
scholen leeg gaan lopen of zo. Daarom is het wel, denk ik, heel belangrijk om te weten
waaronn en wat er dan aan gedaan wordt.

De voorzitter: Die vraag nemen we ook mee.

De heer Bomius: Zou ik doen, ja.

De voorzitter: De heer Safranti, u had een vraag? 0, niet. Ik dacht, oke

De heer Stolk: Ik heb nog een korte vraag.

De voorzitter: Dan eerst even ... Volgens mu j zat je al ... De heer Stolk.

De heer Stolk: Een heel korte vraag even. Dat is meer Hoe zit het? Dalton Lyceum, is
dat van de Overkampweg of is het van het Leerpark of is het van allebei? Dat is eigenlijk
de enige vraag.

6



De heer Bomius: Dat is alles bij elkaar. Het is Overkamp, het is Kapteynweg en het is
Leerpark. Dan heb je nog Eulerlaan waar ISK apart is gesitueerd. Die valt wat minder
op, maar dat is een prachtig oud gebouw waar nog prima onderwijs gegeven kan
worden. Er zijn zelfs vier locaties.

De heer Stolk: Nog even een kleine toevoeging. Is het dan ook, als u zegt, verbinding
met andere scholen. In het Leerpark ken ik het, Dalton en, wat is het, Insula. Is dat de
verbinding waar samenwerking moet plaats gaan vinden?

De heer Bomius: Dat sluit een beetje aan op de vraag van mevrouw Kruger ook. Dat
klopt, maar dat is eigenlijk de enige echte nnalse samenwerking, productieve
samenwerking. Ontstaan omdat het moest. Nu omdat het bevlogenheid met zich
meebrengt. Vanuit het coalitieakkoord is er een wens en een verwachting om een visie
voortgezet onderwijs op te stellen. Dat is eigenlijk een uitstekend product om
samenwerking voor een lange termijn met elkaar af te stemmen. Daar wordt op ingezet.

De voorzitter: Dank je wel. De heer Katif.

De heer Katif: Dank je wel, voorzitter. Ik vroeg me even af, uit de stukken blijkt
namelijk dat er Daar hebt u het over gehad. De grootte van het bestand van de
leraren. Tegelijkertijd hebben we het over lerarentekort. Hoe verhouden zich die twee
dingen met elkaar?

De heer Bomius: Kijken of ik de vraag goed begrijp. Het is een groot bestand, maar dan
nog, het organiseren op een voortgezet onderwijs gaat niet alleen om het zwikje aan
docenten, maar ze kijken ook specifiek, voor welke vakken hebben we die docenten
nodig? Daarin zit wel de uitdaging. Er zijn een aantal tekortvakken. Overschotvakken,
dat is dan ook weer het andere uiterste. Maar zij kijken ook van, hoe kunnen we
bijvoorbeeld bepaalde docenten doorontwikkelen van eerstegraads naar tweedegraads,
of ook in een ander vakgebied scholen, zodat ze ook die lessen kunnen geven. Maar
over de gehele linie gesproken, is het allemaal net aan. Er is geen overschot.

De heer Katif: Voorzitter, een aanvullende vraag. Ik werd getriggerd namelijk in de
stukken ten aanzien van het woord soberheid. Dat triggerde mij. Dan denk ik, wat? Het
bleef gewoon een soort open vraag voor mij. Daarom vroeg ik naar die verhouding, hoe
zit dat dan? Je hebt een hele grote organisatie met heel veel mensen. Tegelijkertijd konn
je nnensen tekort. Hoe ga je dat dan op lange termijn in principe oplossen? Want het is,
als je twee of drie leraren weg laat gaan en aan de andere kant ben je gewoon bezig om
nnensen binnen te halen. Die verhouding, daar was ik op zoek naar. Tegelijkertijd het
woord soberheid. Dat triggerde mij.

De heer Bomius: Interessante vraag om mee te nennen, denk ik. Ik heb er wel een visie
op, maar dat is niet nnijn rol.

De heer Katif: Ik wil dat wel graag horen namelijk, dan kunnen we het nneenemen.
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De heer Bonnius: Kijk, volgens mij zeggen zij van het woord soberheid, laat ons ons
doen waar we in origine voor zijn. Niet te veel nieuwe ontwikkelingen. Het moet te doen
blijven, ook gelet op de werkdruk. Laat ons die focus aanbrengen. Dat kan een visie zijn.
Dat kan een beeld zijn om op die manier het bij elkaar te houden. Je kunt ook iets
anders bieden. Kan je er ook een andere keuze in maken, volgens mij. Volgens mij is
dat wat zij met soberheid, met betrekking tot het personeelsbestand, bedoelen.

De voorzitter: Bedankt. Nog andere mensen die een vraag willen stellen? Niemand? Dan
denk ik dat hier wel genoeg over gezegd is.

4. Jaarverslag 2021 Stichting Johan de Witt -gymnasium

De voorzitter: Kunnen we door naar het ... Verslag en begroting, sorry. Het is van het
Stedelijk Gymnasium.

De heer De Koning: De volgende VO-school in het rijtje. Wat betreft het Johan de Witt-
gymnasium hebben jullie als CTOO begin dit jaar een bezoek al gebracht aan de school,
waardoor er nu geen bezoek meer gepland staat. Ook geen bespreking van deze
stukken. Daaronn zijn er ook geen agenda punten of bespreekpunten opgenom en,
behalve nog weer wat aandachtspunten om ook in een volgend gesprek wat in 2023 of
misschien zelfs '24, kijk ik even richting de griffie, zal plaatsvinden, om dat dan nnee te
nemen. Tegelijkertijd, ik zie ook wel in de gesprekken die tot nu toe zijn geweest, dat
steeds dezelfde punten weer terugkomen. Dat zie ik ook nu weer. Het Johan de Witt zit
heel ruim in hun jasje, financieel. Dat is positief. De continuiteit van het onderwijs loopt
daardoor geen gevaar. Of in die zin, het loopt zelfs gevaar om door het ministerie
teruggefloten te worden, omdat zij een te grote reserve aanhouden. Dat is echt de
andere kant van het spectrum van hoe je risico's kan lopen op financien. Ik verwacht
overigens dat het Johan de Witt daarin voor nu even een risico heeft genomen, onndat
zij geconfronteerd werden met een heel grote bijdrage uit het Nationaal Programnna
Onderwijs, die op hun reserve is gezet. Waardoor het vrij makkelijk over de limieten
heengaat die het ministerie stelt als wat je als nnaxinnale reserve nnag aanhouden. En
het Johan de Wit heeft op zich ook wel, afgelopen jaren, die reserve goed ingezet. Ze
hebben grote investeringen gedaan op ICT. Er staan nog een aantal investeringen op
gepland, op datzelfde vlak. Ze hebben met de cao's een behoorlijke stijging in kosten
gezien van personeel. Tegelijkertijd staat er ook een aardige vergoeding tegenover. Die
vind ik een beetje flauw, dat ze die zelf zo noemen. Maar je ziet het wel aan beide
kanten van de balans terugkonnen. Verder zien we vooral dat Johan de Witt de ruimte
ook pakt om te investeren in het verstevigen van hun onderwijsconcept. Waar we net
zagen bij het Dalton Lyceum dat er op de basis wordt teruggekeken, is het Johan de Witt
juist zich heel erg aan het profileren met allerlei extra vakken, buiten het reguliere
curriculum om. Met echt een stukje profilering van wat je als gymnasium ook als school
in de stad kan betekenen. Een stukje nnaatschappelijke impact, nnaar ook wat extra
vakken die niet in het reguliere programma terug hoeven te komen, die zij toch
aanbieden aan hun leerlingen. Dat is ook een van de punten die zij in hun campagne
voor leerlingen terug laat komen. Dat is wel een van de verklaringen ook waarin je ziet

8



dat het aantal leerlingen toch relatief gunstig verloopt voor het Johan de Witt-
gymnasium, ondanks dat hij wel met een daling te kampen hebben. Zij hebben
overigens een aantal grote groepen leerlingen in de bovenbouw die nu afzwaaien. Dat
wordt niet meer geconnpenseerd met de aanwas, waardoor je sowieso met krinnp te
nnaken hebt. Maar uiteindelijk zie je wel dat de leerlingen die er komen meer zijn en ook
wel later via zijinstroonn nog bij het Johan de Witt terechtkomen. Daar gaat eigenlijk
alles wel positief. Het enige echte risico wat ik voorzie, is dat zij te lang met die reserve
blijven zitten en dat ze op een gegeven me terug nnoeten betalen aan het ministerie.
Dat is, in die zin, nog niet eens een financieel risico voor het Johan de Witt, want ze
zullen nog voldoende overhouden. Maar het is wel zonde als je middelen hebt die je kunt
investeren in je personeel, in je leerlingen, in de school en dat niet doet. Tot zover de
introductie.

De voorzitter: Ik denk wel dat je, wat mij betreft, erg volledig bent geweest. Zijn er nog
mensen die je vragen over hebben? We zijn er natuurlijk een paar maanden geleden
geweest. Ik heb zelf best wel een goede indruk gekregen. Misschien dat er nog mensen
zijn die vragen hebben? Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ik heb een vraag. Dank u wel. We hadden het net bij het Dalton over
het ISK. Want ik neenn aan dat onder de OekraIners en andere vluchtelingen best wat
mensen zullen zijn die mogelijk voor een Johan de Witt, gymnasiale opleiding kunnen. In
hoeverre gaat het Johan de Witt ook daarin mee te draaien? Als ik zie wat voor reserves
dat ze hebben, kunnen ze misschien daar nog iets mee doen.

De heer De Koning: Niet zozeer of die reserves daarvoor ingezet kunnen worden, maar
dat is eventjes een Op zich een goede open vraag, denk ik, om vast te houden. Voor
zover ik weet, zijn alle scholen uiteindelijk Kunnen leerlingen van een ISK ontvangen,
als ze de ISK-periode hebben doorlopen. Ik heb geen aantallen in hoe de verdeling
vervolgens is naar de voortgezet onderwijsscholen in Dordrecht. Dat durf ik niet te
zeggen. Ik vind het wel een interessante inderdaad om daar eens naar te kijken met de
extra ondersteuning die zij op zich aan hun leerlingen nu ook al bieden vanuit de NPO-
middelen, of zij daar dan wellicht ook iets in kunnen betekenen. Goed punt. Ik heb geen
cijfers paraat verder, maar

De voorzitter:

De heer De Heer: Dank u wel, voorzitter. Ik was even nieuwsgierig geworden doordat ik
las dat bij het Johan de Witt ook de verplichte ouderbijdrage wegvalt. Er is ervoor
gekozen om daar een vrijwillige ouderbijdrage van te maken. Een mooie ontwikkeling. Ik
was benieuwd of daar iets van context bij is. Of dat nnisschien ook een trend is die
richting andere scholen ook zo verloopt.

De heer De Koninq: De trend is in die zin dat het een verplichting is. Ze nnogen geen
verplichte ouderbijdrage meer vragen. Wat ze wel via de vrijwillige ouderbijdrage
proberen, vind ik eigenlijk zelf nog wel een wat meer zorgelijke zelfs. Ik zou hem niet
gelijk als positief bestempelen. Maar het is wel de vraag hoe ze daar vervolgens mee
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omgaan. Er kan rondom een vrijwilligheid wel nog steeds een bepaalde sociale
verwachting achter zitten die toch behoorlijk verplichtend uitpakt. Dat zou ik nog wel als
een aandachtspunt nneenemen in een volgend gesprek.

De voorzitter: Even een vraag. Ik dacht wel dat ze de kostprijs van een studiereis,
gewoon bijvoorbeeld naar Berlijn of Londen, of weet ik veel wat, Italie, in rekening
kunnen brengen bij de leerlingen, toch? Een op een, alle kosten.

De heer De Koning: Dat kan wel, maar volgens mu j nnogen financien nooit een reden zijn
om niet deel te kunnen nennen aan dat soort activiteiten.

De voorzitter: Helder. Nog iennand anders die een vraag wil stellen? Niemand? Dan
sluiten we dit punt ook af. Het voorstel is om dan geen gesprek nneer aan te gaan in dit
kalenderjaar, want we zijn er een keer geweest. Ik zit natuurlijk wel met twee vragen
die we kunnen stellen. Bij voorstel is dan om een brief te sturen, waarin we die vragen
stellen. Is iedereen het ermee eens? Die vraag over die ISK, in combinatie met die vraag
over die reserves die wat hoger zullen zijn. De vraag over die vrijwillige ouderbijdrage,
hoe het daar precies mee zit, denk ik. Ja? Iedereen mee eens? Ja.

5. Jaarstukken 2021 Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht Nestas (OPOD)

De voorzitter: Dan gaan we naar de laatste. Dat is dan het OPOD. Misschien een heel
klein inleidinkje aan de voorkant. OPOD en SKOBA zijn gefuseerd, per 1 januari 2022. Er
zijn wat verhitte discussies in de raad aan voorafgegaan, in de connmissie. Laat ik het zo
zeggen, er is toen beloofd dat we op enig moment, wat mij betreft is nu dat moment
aanwezig, of binnenkort het moment aanwezig, om eens terug te kijken naar hoe het
met het personeel is gesteld. Er waren toen wat onzekerheden van, hoe gaat een
nieuwe, gefuseerde organisatie om met het personeel van katholieke zijde, maar ook
van openbare zijde? Een katholiek deel is gefuseerd met een openbaar deel. Hoe zit het
daarmee? Dat is even een vraag die ik dan ook wil Misschien dat jullie er iets over
kunnen zeggen? Maar die we, wat mu j betreft, ook in de gesprekken aan de orde willen
stellen, over twee maanden. Dan wil ik een van jullie weer het woord geven.

De heer Bomius: Terechte vraag hoor. Als ik daar gelijk op inzoom. Het personeel, dat
zit hem daarin dat er zorgen waren over het verplicht moeten werken ... Want je hebt
natuurlijk vrijwillige mobiliteit binnen een organisatie en verplichte mobiliteit. OPOD is
van 16 scholen naar Nestas 24 scholen gegaan. Waarbij OPOD, de D staat voor
Dordrecht, alleen in Dordrecht zat en SKOBA ook scholen buiten Dordrecht heeft. Dat
geldt nu ook voor Nestas. Enerzijds die mobiliteit onderling. Kan jij verplicht worden
gesteld om Je werkte op een openbare school, je moet naar een katholieke school en
andersonn. Het tweede was, kan je gedwongen worden om niet in Dordrecht, maar voor
de regio of in de regio gesitueerd te worden? Ook hier speelt natuurlijk ook wel weer een
belang rondom personeelstekorten. Ik ben ook wel heel benieuwd naar de reactie vanuit
de bestuurlijke laag over dit stukje. Omdat dit eigenlijk een situatie 2022 is, is dit niet in
de stukken van '21 opgenomen en in het verslag, maar wel heel actueel. Een terechte
vraag om daar zeker aandacht aan te besteden. Algennene beeld OPOD heeft u kunnen
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lezen. Financiele situatie is gezond. Zij konnen overigens uit een zeer penibele situatie,
pak hem beet, een jaar of zes, zeven geleden. Die tijden zijn voorbij. Dat gaat dan heel
snel. Wat we hebben kunnen lezen, is dat OPOD bereid is en bereid is geweest om
vooral te investeren in kwaliteit. Het is aan u misschien nog wel de vraag, wat is dan die
kwaliteit? Wat brengt dat dan eigenlijk voor de organisatie? Daarvan zou je kunnen
zeggen, dat komt niet overdreven naar voren in het strategisch beleidsplan, in het
jaarverslag. Dat zou er best weleens te ma ken mee kunnen hebben dat het over heel
veel scholen gaat. Het gaat over 16 scholen. Iedere school is anders. Waar ben net 4
scholen Stedelijk Dalton en 1 school Johan de Witt, gaat het over 16 basisscholen. Ga
dat maar eens generiek beschrijven. Daar zou best weleens een vraag over kunnen
konnen, of daar kunt u best een vraag over stellen. Topkwaliteit streven zij na. Ik weet
inmiddels wel een beetje hoe zij dat vorm willen geven. Met kwaliteitsmedewerkers, met
beleidsmedewerkers die over de scholen heen kijken. Maar het is best wel interessant
om daar nog eens even specifiek op door te vragen, op welke nnetingen dat wordt
gedaan. Dan zou u in uw achterhoofd kunnen houden, Nestas heeft 7 DLP-scholen,
Dordtse Leerprogrannmascholen. Dat is best wel een grote groep. Dat kan interessant
zijn om daar de kruisbestuiving te zoeken van, hoe brengt u in kaart dat Doet u de
goede dingen en doet u de dingen goed? Die vraag zit erachter. Vorige week noemden
wij het nneetbaar en nnerkbaar. What's in a name? Maar goed, volgens nnij is daar een
gemeenschappelijk belang bij. Dan is er verder ook nog hier lets over bevlogen
professionals, waarbij het lerarentekort als absolute prioriteit wordt aangeduid en zij
eigenlijk heel erg inzetten op goed werkgeverschap. Ik weet niet of u dat ook zo eruit
heeft gehaald, maar dat lees ik wel terug. Aantrekkelijk maken met een academy.
Begeleiding startende leerkrachten. Het binden van stagiaires, zijinstromers. Met name
dat stukje startende leerkrachten is, denk ik, in elk gesprek wat u voert, die begeleiding,
hoe geeft u dat vorm? Daar zit namelijk wel de sleutel om goede professionals te
houden en te binden aan je organisatie. Dat geven landelijke cijfers ook terug. Daar zijn
stichtingen en scholen echt zelf aan ... Die staan daar echt zelf aan de lat. Financieel
gezien, het resultaat was voordelig. U weet innniddels dat er ook het een en ander aan
financiele middelen voor scholen binnenkonnt, vanuit allerlei subsidies. Een hele goede
vraag die hierin is opgesteld van, hoe houdt u nog overzicht op dat verhaal? Hoe brengt
u daar een strategische keuze in aan? Dat geef ik verder nog mee. Dat is dan ook een
stukje toekonnstgericht. Dat is die derde ambitie eigenlijk. Heel interessant natuurlijk,
hoe dat dan zich verhoudt in deze nieuwe organisatiestructuur, na de fusie, die zij
hebben opgericht. Dat is interessant, denk ik. Ook omdat hier een nieuwe bestuurder,
naast de bestuurder die er al was, is aangetreden. Nieuwe koers.

De voorzitter: Dank je wel. Iemand anders nog een vraag. De heer Katif.

De heer Katif: Dank je wel, voorzitter. Weer word ik getriggerd door het woord
strategisch koersplan. Er werd gesproken over '22-'26. Die heb ik niet gezien. Wellicht
dat hij Ik weet niet wanneer hij beschikbaar is? Is hij beschikbaar? Dan zou je daaruit
alle ideeen kunnen distilleren vanuit een toezichthoudende taak, zoals wij die hebben.

De heer Bomius: Ik heb het nog niet gezien. Ik weet dat ze ermee bezig zijn. Ik ben
eind juni uitgenodigd voor een strategische beleidssessie bij Nestas. Dat ging heel erg
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over inclusief onderwijs. Dat is een belangrijke pijler. Maar het pakketje ligt nog niet op
het matje. Zeer terechte vraag. 2022 heeft nog een aantal maanden, maar eigenlijk zou
je hier al wel wat willen doen. Ik ga ervan uit dat ze die koers al hebben ingezet, maar
het is goed als we dat kunnen lezen.

De voorzitter: Dank je wel. Nog iemand anders die een vraag heeft? Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ik zit even te denken, omdat ... Dank u. In het stuk staan over die
aanbevelingen voor het gesprek, wordt ook duidelijk genoemd de ouderbetrokkenheid
en ook de opvallende afwezigheid van de jeugdzorg en het sociale wijkteann. Als ik dit in
dit stuk lees, denk ik, mis ik eigenlijk ook wel bij het voortgezet onderwijs, want ook
daar is het juist belangrijk, zeker op het Leerpark, om daar een soort centrum te hebben
waar leerlingen gewoon kunnen binnenlopen. Is dat iets om dat ook echt nog
nadrukkelijk te benoemen in het gesprek of konnt daar nog iets van?

De heer Bonnius: Goede vraag. Mijn advies zou zijn om het inderdaad bij beiden te
vragen. Maar bij het primair onderwijs kunnen we er steviger naar vragen, omdat we
dat vast hebben gelegd in de onderwijsvisie, samen met de bestuurder. Die stevige
afspra ken hebben we eigenlijk nog niet met het voortgezet onderwijs, maar dat willen
we natuurlijk wel doen.

De voorzitter: Helder. Dank je wel. Nog iennand anders? De heer Katif met nog een
vraag.

De heer Katif: Een nabrander. Er wordt ook gesproken over risicoscholen, of
risicoschool. Hoe worden wij nannelijk als CTOO Oberhaupt op de hoogte gesteld van de
ontwikkelingen rondom zulke scholen, of een school? Dat vind ik nog wel een

De heer Bomius: De term risicoschool is nnisleidend. Ik ga proberen dat goed uit te
leggen. Een risicoschool is een school waarbij je van tevoren, op basis van cijfers, zegt,
dit kan een school zijn die mogelijk risico's heeft met hun doelgroep op
leerachterstanden. Dat doen we op die openbare cijfers vanuit het CBS. Dat zegt
helemaal niets over de kwaliteit van de school. Dat kan een uitstekende school zijn.
Sterker nog, een topschool zijn. Omdat daar bevlogenheid is, men weet wat daar
gebeurt. Dat hoeft niet te betekenen dat de resultaten top zijn. Wel als je hem
misschien in het kader van de doelgroep of de onnstandigheden vestigt. Dat zou een
risicoschool kunnen zijn. Een andere risicoschool zou kunnen zijn, als het een negatief
kwaliteitskader vanuit de inspectie heeft opgeleverd. Als deze school een onvoldoende
heeft gekregen door de inspectie, met een stennpel, aangeduid, deze school, hier hebben
wij zorgen over, onvoldoende, risicoschool. Dan heb je het wel over kwaliteit. Dat is
verwarrend. Dat is misschien wel iets om nog even naar te vragen. Maar in Dordrecht
praten we met name, als het gaat om risicoscholen, over de kwetsbare groep die daar
aanwezig is. Dan blijven we weg van de kwaliteit van de scholen, want dat is niet aan
anderen om te bepalen, maar dat is een open gesprek, wat mij betreft.
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De heer De Koning: Nog aanvullen daarop. Als er inderdaad door de inspectie lets wordt
geconstateerd, dan begreep ik zonet dat u als raad daar ook over wordt geInformeerd
als CTOO, vanuit de inspectie? Ik zie geknik bij de griffie.

De voorzitter: Mevrouw Van Poppel, u had nog een vraag, of niet? 0, op die nnanier.
Maar dan sluit ik dit punt af.

Ter informatie

6. Brief aan gemeenteraad inzake openbaar onderwijs in de gemeente

De voorzitter: Dan gaan we naar het volgende punt. Eens even kijken. Punt 6, een brief
aan de gemeenteraad inzake openbaar onderwijs in de gemeente Dordrecht. Er is een
brief binnengekomen, is een al wat oudere brief, van een aantal maanden geleden, van
de Vereniging Openbaar Onderwijs, waarin wij worden gefeliciteerd met onze
aanstelling. Hartstikke mooi natuurlijk dat ze dat doen. Ik stel voor deze brief ter
kennisgeving aan te nemen. Ja.

7. Aankondiging nieuwe voorzitter College van Bestuur Stedelijk Dalton Lyceum

De voorzitter: Dan, punt 7, aankondiging nieuwe voorzitter College van Bestuur
Stedelijk Dalton Lyceum. Mevrouw Van der Krogt is op 1 september, dacht ik, met
pensioen gegaan. Op dit moment is er iemand anders daar begonnen in die functie, als
voorzitter van het College van Bestuur. Dat is de heer Rob Bijeman in ieder geval. Die is
nu net een kleine week van start gegaan. Ook dit wil ik ter kennisgeving aannemen,
denk ik, deze mededeling, wat mij betreft.

Tenslotte

8. Rondvraag

De voorzitter: Goed, zijn we bij punt 8. Rondvraag. Iemand nog lets voor de rondvraag?
Dan begin ik even met geen opmerkingen of een toevoeging of wat ook. De heer De
Heer? Niet. Mevrouw Van der Hoist? Katif? Safranti?

De heer Safranti: Buiten dat ik je wil feliciteren niks.

De voorzitter: Dank je wel. Dat is heel aardig. Dank je wel. Het eten staat al klaar
inderdaad. Mevrouw Van Poppel? Griffier niet? Mevrouw Kruger niet. Mevrouw Boom
niet. Mevrouw Pichel niet. Prima.

9. Sluiting

De voorzitter: Dan zijn we bij de sluiting. Ik sluit de vergadering. Dank u wel.
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VERSLAG VAN DE OPEN BARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG
VRAGENHALFUUR GEMEENTE DORDRECHT D.D. 6 september 2022
Vergaderzaal 1

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog
Raadsgriffier: mevr. Wepster
Verslag: NotuBiz

Vragenhalfuur

De voorzitter: Beste mensen, we gaan starten. Welkom allemaal bij dit eerste
vragenhalfuurtje na het zomerreces. Fijn dat iedereen er is en welkom ook aan iedereen
die op een andere manier met ons meeluistert. Het vragenhalfuurtje, wellicht is het
overbodig dat ik het vertel, maar we behandelen hier tijdens dit vragenhalfuurtje vragen
van fracties aan het college die politiek van aard zijn en zeker niet technisch zijn en over
een actueel onderwerp gaan. Voor vandaag hebben we vier vragen. De afspraak is dat
de indiener zelf een minuut de tijd krijgt om de vraag nog een keer toe te lichten.
Iedereen heeft al kennis kunnen nemen van de vraag, dus de vraag hoeft niet meer
opnieuw te worden gesteld. We zijn op tijd begonnen, we hebben zo'n zeven tot zeven
en een halve minuut per vraag. Het mag ook korter. Dan heb ik de eerste vraag van
vanavond is een vraag van Gewoon Dordt en ...

Mevrouw Wester: Ik heb een verzoek of eerst even, of deze wat naar achter, want Rik
is er nog niet.

De voorzitter: Ik krijg een verzoek om de eerste vraag, de vraag van Gewoon Dordt van
de heer Kleinpaste, om die later aan de orde te laten komen omdat de heer Van der
Linden nog niet binnen is en die wilde de vraag graag zelf... Hij had geen laadplek, ja dat
zou zomaar kunnen. Dat herken ik ook wel, hoor, als we het daarover hebben. Dan
wachten we even op de heer Van der Linden en dan gaan we naar de volgende vraag.
Dat is een vraag van de PvdA en volgens mij gaat mevrouw Schnabel die vraag nog
toelichten. Mevrouw Schnabel, gaat uw gang.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. In het NOS-nieuwsbericht van afgelopen zaterdag staat
dat steeds meer mensen uit de schuldhulpverlening dreigen te vallen door hoge
energiekosten. De prijzen zijn zo hoog geworden dat het voor mensen heel moeilijk is
om nog aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Wij vroegen ons af, kunt u vertellen
in hoeverre dit ook in Dordrecht het geval is en wat hier aan gedaan wordt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting op de vraag. Vanuit het college geef ik
denk ik de heer Heijkoop het woord. Gaat uw gang.

Wethouder Heijkoop: Ja voorzitter dank u wel. Mevrouw Schnabel wijst op een zeer
terecht punt. Een grote zorg in deze moeilijke tijden voor veel inwoners met lage
inkomens en zeker mensen ook die in schuldtrajecten zitten. Wij als gemeente proberen
mensen te stabiliseren en vanuit die stabilisatiefase uiteindelijk ook te werken aan de
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schuldsanering. Om het te stabiliseren moet er wel een bepaald evenwicht zijn tussen
inkonnen en uitgaven. Waar u op doelt is dat dat evenwicht eigenlijk gewoon wegvalt
omdat er fors hogere uitgaven zijn, met name door die energiekosten. Binnen Dordrecht
hebben nu al een paar inwoners die op het randje lopen. Er is nog niemand uitgevallen.
We hebben iedereen nog wel binnenboord kunnen houden door heel creatief te kijken
naar of je de schuldregeling kan aanpassen, of op andere manieren te kijken om ieder
geval via bijzondere bijstand iets te doen. We zetten alles in om dat voor elkaar te
krijgen, nnaar dit moet niet al te lang duren. Dus we zijn ook wel in gesprek met de
NVVK, de landelijke koepel waar het gaat over schuldhulpverlening en ook wel met de
Haagse politiek om hier wat meer verlichting in te geven. Want zeker met de huidige
trend die gaande is, verwachten wij uiteindelijk dat wij het als gemeente niet meer
kunnen bolwerken om uiteindelijk die balans te blijven behouden. Maar een heel
concreet antwoord vraag, op dit moment zijn er nog geen mensen die uit de
schuldregeling zijn gevallen. We zullen er ook alles aan doen dat te voorkomen.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Voldoende antwoord op uw vraag, mevrouw
Schnabel?

Mevrouw Schnabel: Ja, ik had nog een kleine aanvullende vraag.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik vroeg me af, mensen, die zeg maar buiten de Sociale
Dienst om in de schuldhulptraject vallen, zijn die ook in beeld?

De voorzitter: Wethouder, nnisschien nog een reactie daarop?

Wethouder Heijkoop: Ik denk dat u dan doelt op private bewindvoerders en dergelijke.
Ja, dat is een stuk kwetsbaarder, zeg ik heel eerlijk. Mij bereiken ook wel signalen van
bewindvoerders die soms ook wat onzorgvuldig omgaan bijvoorbeeld met de
energietoeslag. Die hem dan apart gaan houden waardoor er een disbalans ontstaat op
de andere uitgaven. Daar zitten grote zorgen. Een deel van de bewindvoering doen we
inmiddels ook zelf bij de Sociale Dienst. We hebben een aantal jaren geleden
bewindvoerders in dienst genomen en dat loopt heel goed. Dan kan je veel beter de
vinger aan de pols houden en ook andere instrunnenten vanuit de Sociale Dienst
inzetten. Maar wij hebben niet een volledig beeld op alle bewindvoerderstrajecten en
formeel heeft de gemeente die rol ook niet. De rechter moet uiteindelijk bewindvoerders
ook toetsen, nnaar hier zit wel degelijk een grote zorg.

Voorzitter: Dank u wel. Ik denk zo voldoende, mevrouw Schnabel? Dan heb ik de
volgende vraag en die komt vanuit GroenLinks, ook met betrekking tot de
energiearmoede. De heer Burakgin, gaat uw gang.

De heer Burakgin: Ja voorzitter, dank u wel. Het kabinet heeft recent bekend gemaakt
dat vanaf 2023 ingegrepen gaat worden om de koopkracht te herstellen en heeft extra
geld toegezegd voor de gemeentes om vanaf volgend jaar mensen te helpen met
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bijzondere bijstand. Wij den ken dat dat voor veel mensen te laat zal zijn. Daarom ook
de volgende vragen. Is het college bereid, vooruitlopend op het extra geld van het Rijk,
om met eigen middelen individuele mensen te helpen met bijzondere bijstand zodat het
later gecompenseerd kan worden met de extra bijdrage van het Rijk? De tweede vraag
gaat over de energietoeslag. Inwoners van onze stad waarvan het inkomen onder de
120 procent van het wettelijk sociaal minimum ligt, krijgen binnenkort een extra
energietoeslag toegekend. Onze gemeente heeft bij een eerdere toekenning ervoor
gekozen om de toeslag op te rekken naar 130 procent van het WSM. De vraag is dus, is
het college bereid om deze inkomensgrens wederom te verruimen naar minimaal 130
procent en mogelijk naar 140 procent van het WSM?

De voorzitter: Dank voor de toelichting op uw vraag. De heer Heijkoop, denk ik.

Wethouder Heijkoop: Ja voorzitter, dank u wel. Ik nnoet de heer Burakgin een klein
beetje corrigeren op zijn eerste zin. Het kabinet heeft nog niets bekendgemaakt. Er zijn
wat coalitiefracties in Den Haag die hebben gelekt naar de media. Dat is net iets anders
dan dat het kabinet echt al pakket heeft bekendgemaakt. Desalniettemin wijst het er wel
degelijk op dat er een fors koopkrachtpakket komt waarbij er ook wat abstract wordt
gesproken over flankerend beleid vanuit de gemeente. Nou is het zo dat ik wel zeer
sterke signalen heb, dat gemeenten inderdaad voor de jaren 2023 en 2024 extra
middelen krijgen, die ze kunnen inzetten om ook dit leed te verzachten. Wellight ook via
de bijzondere bijstand. Het kabinet is er ook eigenlijk wel veel aan gelegen, en dan
kijken ze ook herhaaldelijk naar de gemeenten om ook dit jaar nog iets te doen. Zelf
krijgen ze niets voor elkaar. Hun uitvoeringsorganisaties kunnen pas in actie komen
vanaf volgende kalenderjaren. Genneenten zijn daarin flexibeler en wij kunnen via de
bijzondere bijstand al het nodige doen. Ik zeg u toe dat wij dat ook gaan doen. Ik voel in
ieder geval voldoende comfort dat het geld er ook konnt en wij zullen dat ook doen door
de bijzondere bijstand, waar je in principe criteria hebt, om daar toch nog veel meer
maatwerk toe te gaan passen. Ook mensen met hogere inkomens die aantoonbaar in
zwaar weer zijn beland doordat de uitgaven op geen enkele manier meer in relatie zijn
te brengen tot de inkonnsten, dat we daar gaan ondersteunen. Tegelijkertijd kunnen we
niet iedereen helpen. We gaan echt goed kijken naar waar is de nood het hoogst.
Mensen die zich melden die er echt doorheen zakken, gezinnen die het niet meer
bolwerken, die gaan we helpen. En naar de toekomst toe gaan we ook wel kijken of we
de bijzondere bijstand op onderdelen moeten gaan bijstellen. Maar ik heb at wat
financiele vingeroefeningen gedaan en dan gaat het echt over enorme bedragen. Op het
moment dat de groep tot 120, 130, 140 procent WSM zich gaat melden en je gaat met
wat percentages rekenen. Dus we nnoeten daar wel zorgvuldig nnee onngaan. Maar ik zeg
u toe, inderdaad, dat wij al dit jaar het nodige gaan doen. Dat is ook het bruggetje naar
de energietoeslag. U heeft begrepen dat aan gemeenten gevraagd is om een extra
tranche over te maken. Dat hebben we al gedaan voor alle mensen die het eerste
bedrag van 800 euro hebben gekregen. De tweede tranche hebben zij ook ontvangen.
Tegelijkertijd hebben we nog geen besluit genomen over die extra doelgroep. Het Rijk
vraagt ons om deze regeling uit te voeren voor de doelgroep tot de 120 procent van het
Wettelijk Sociaal Minimum. In het algemeen bestuur hebben we besloten voor de zomer
om in Dordrecht, in de Drechtsteden iets extra's te doen tot 130 procent Wettelijk
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Sociaal Minimum. De financiele consequenties daarvan dragen wij zelf als gemeente, en
die overstijgen het nniljoen, dat gaat echt over best wel fors geld. Aanstaande donderdag
spreken wij opnieuw in het algemeen bestuur en dan gaan we ook over die groep
opnieuw een afspraak maken. Ik hoop dat we daar in gezamenlijkheid uitkomen, maar
het zal ook zonnaar kunnen dat misschien een aantal gemeenten binnen de Drechtsteden
daar wat andere keuzes in gaan maken, maar dan hebben we het over 130 procent
WSM. Ik ben wel eerlijk naar u, dat tot 140 nog verder verruimen, dat heeft zulke
enorme financiele consequenties, dat kunnen wij op dit moment echt niet dragen. Maar
ik zeg u wel toe, alle middelen vanuit het Rijk die hiervoor bedoeld zijn zullen wij
sowieso voor deze doelgroep inzetten. Deze gemeente kennende doen wij echt nog wel
wat extra's, zeker ook onndat er volop middelen vanuit het coalitieakkoord beschikbaar
zijn gesteld. Binnen twee weken ligt denk ik al volgende week in het college komt er ook
voorstel armoede naar toe daar toch ook weer op verschillende minimaregelingen toch
ook weer het nodige te doen.

De voorzitter: Dank u wel wethouder Heijkoop. Voldoende antwoord op uw vraag?
Prima. Ik zie dat wethouder Van der Linden binnen is en dan ga ik terug...

De heer Wringer: Voorzitter, mag ik nog een korte vraag stellen over dit onderwerp?
Over de armoede?

De voorzitter: Zeker, gaat uw gang.

De heer Wringer: Ik heb vanochtend de Burap doorgenomen en daar staat, u heeft al
een paar keer gemeld de bijzondere bijstand, daar zit een potje van 124.000 euro in,
waarbij maar 6.000 euro maar gebruikt is. De andere 118.000 zal volgens mij
terugvallen in de algemene middelen. Is het niet beter om gewoon dat potje te houden
en daar de Dordtse minima mee te ondersteunen?

De voorzitter: De wethouder.

Wethouder Heijkoop: .3a voorzitter we gaan alle potjes nog eens goed op een rij zetten.
Ook vanuit het coalitieakkoord zijn er verschillende potjes, potjes op armoede, potjes op
minimaregelingen. We willen het allemaal met elkaar in verbinding brengen. De
energietoeslag waar ik net aan refereerde is ook een vornn van bijzondere bijstand. Daar
lopen we een groot tekort op en uiteindelijk nnoeten we met u als raad gaan spreken -
ook bij de voorbereiding, bij de begroting 2023- wat uiteindelijk onze inzet wordt. Als
het gaat over middelen die geoormerkt zijn voor deze doelgroep, dan ben ik het met u
eens dat ook voor deze doelgroep nnoeten behouden. Maar in zijn algemeenheid denk ik
dat we als gemeente echt kunnen stellen dat we onze riennen vast moeten houden want
de afgelopen weken zijn er heel veel zaken in de versnelling gekomen, en niet op de
goede nnanier. Dus ik denk dat u een terecht appel doet om die middelen te behouden
en wij zullen daar in het college ook over spreken, ook met u, raad, en van daaruit ook
onze inzet voor de komende jaren bepalen.
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De voorzitter: dank u wel voor die nadere toelichting en ook voor de gestelde vraag.
Zoals ik at zei, wethouder Van der Linden is binnen en we zouden beginnen met de
vraag van Gewoon Dordt, de heer Kleinpaste die gaat een toelichting geven op die
vraag.

De heer Kleinpaste: Dank u wel voorzitter. In de kortst nnogelijke samenvatting is er een
uitspraak van de Hoge Raad, die zegt een plek waar je een elektrische auto kunt
opladen is eigenlijk primair een parkeerplek en als je parkeergeld betaalt, dan is dat
oke. Dan mag je er staan en dat leidt tot het fenomeen laadpaalkleven. We hebben daar
drie vragen over gesteld. De vraag is of het college daar een opvatting over heeft en of
het college met Gewoon Dordt van oordeel is dat laadpaalkleven ongewenst is omdat
hierdoor de druk op de beschikbare laadpalen enornn negatief wordt beinvloed terwijI
een op de drie nieuwe auto's tegenwoordig al een stekker heeft. En kan, en/of wit het
college de genneenteraad een voorstel doen, hoe dit fenomeen is aan te pakken? Door
het bijvoorbeeld in de APV daadwerkelijk te verbieden zodat laadpalen effectief en
efficient gebruikt kunnen gaan worden.

De voorzitter: Dank voor de toelichting op de vraag. Ik ga naar wethouder Van der
Linden.

Wethouder Van der Linden: Ja dank, dank voor de vraag. Ja, laadpaalkleven is
inderdaad een woord dat sinds een paar jaar opkomt en we hebben ook kennisgenomen
van het Artikel. Als je kijkt naar de cijfers die we kennen vanuit de laadpaalexploitanten
dan is het nu in Dordt geen groot probleem. Natuurlijk, af en toe is er een auto die staat
wat langer dan dat hij aan het laden is, nnaar tot nu toe is het geen heel groot thema bij
ons. We houden het wel uitdrukkelijk in de gaten want, zoals u zelf at zei in de inleiding,
de parkeerruimte is natuurlijk beperkt bij ons en de parkeerdruk is groot. Ook op die
plekken waar geen laadpaal staat. Dus dat willen we wel voorkonnen. Is het nou in de
toekomst een groter het probleem? Gek genoeg niet alleen, want we gaan toe naar een
situatie waarin auto's ook energie terugleveren aan het net en dat zou je ook kunnen
gaan winnen met elkaar. Dan blijft wel de vraag, dan blijft het uitgangspunt dat je wel
voldoende demand moeten hebben tussen de gevraagde parkeerruinnte en het gebruik.
Dus op dit moment zou ik niet willen adviseren om dit in de APV te reguleren. Tot zover.

De voorzitter: Dank voor het antwoord. Vraag voor u voldoende beantwoord, of...

De heer Kleinpaste: Hij is voor nu voldoende beantwoord en we gaan er eens even
rustig over nadenken wat we ermee kunnen.

Wethouder Van der Linden: Daar was u at mee bezig, zag ik. Ik zag het gebeuren.

De voorzitter: Hartstikke goed. Als de vraag zou voor iedereen zo voldoende is
beantwoord, dan ga ik naar de laatste vraag. Die is van Beter Voor Dordt en de heer
Wringer gaat er een toelichting op geven. Gaat uw gang.
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De heer Wringer: Ja, dank u voorzitter. We lazen in het Algemeen Dagblad dat er geen
elektrische pont komt tussen Dordrecht en Werkendam. Dat vinden wij erg jammer,
maar wat heeft dat betekend voor de continuIteit van de verbinding en eventuele
financiele consequenties voor onze stad. Wanneer kunnen we een plan verwachten voor
een elektrische of misschien wel een waterstofveerpont. Dank u wel.

De voorzitter: Ik ga naar de heer Van der Linden.

Wethouder Van der Linden: Dank u wel. U doet de woordvoering vanuit uw fractie wel
recht, inderdaad. Ik moest even aan een voorganger denken, zeker, u kent hem
allemaal nog. U begint met er komt geen elektrische pont, maar dit is wel de ambitie
van het vorige maar ook van dit college om de pont te verduurzamen. En dat kan
inderdaad heel goed elektrisch, dat weten we ook van allerlei andere verbindingen. Deze
is niet zo klein als heel veel andere pontjes en ook niet zo groot als heel veel anderen,
maar het moet gewoon kunnen. Waterstof zou ook een optie kunnen zijn, daar zijn
natuurlijk ook wel ervaringen mee. Dat gaan we uitwerken. Om even bij het begin te
beginnen, hoe zit het met de continufteit? Die is geborgd. Amigo voert de dienst uit tot
we kunnen afronden. Dat gaan we ook doen, want dat is een afspraak die we hebben
gemaakt bij het aangaan van het contract. Er komt een elektrische pont, ja die komt
niet, dus dan ontbind je de sannenwerking. Dat gaan we netjes doen naar allebeide
partijen, met een advocaat er bij die ook voor ons in beeld gaat brengen wat de
consequenties zijn. Intussen gaan we wel nadenken over hoe gaan we hierin verder. Er
zijn allerlei opties, qua techniek is de wereld natuurlijk twee, drie jaar verder. We
kunnen natuurlijk ook nadenken over de samenwerking die we dan op willen tuigen, of
dat we nnisschien zelf een aantal dingen willen organiseren. Dat zal denk ik eind van het
jaar, of heel nnisschien begin 2023 zijn dat we daar met of een RIB of een raadsvoorstel
kant konnen.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Voldoende beantwoord voor u?

De heer Wringer: Ja, we wachten de informatie af.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die daar nog een vervolgvraag op
hebben? Je hebt nog een vraag? Wethouder Merx heeft nog een vraag, dat is heel
bijzonder. We hebben nog wat tijd, dus als we de vraag kunnen afronden zoals die
gesteld was door Beter Voor Dordt, dan ga ik nog even naar de heer Merx. Ga uw gang.

Wethouder Merx: Ja, dank u wel voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk gericht aan alle raads-
en commissieleden. Binnenkort start de Sportweek waar wij als Dordrecht een van de
vier gaststeden zijn. Er zijn een paar congressen die ongelooflijk interessant zijn voor u,
maar waar nog niet zo heel veel mensen zich hebben aangemeld. Dat kan ik me
helemaal voorstellen, u heeft allemaal in reces gezeten, met andere dingen bezig
geweest. Maar ik wil u graag oproepen om naar het programnna te kijken, dordtsport.nl.
De griffie heeft het ook rondgestuurd en meldt u zich aan als u ook maar enige interesse
heeft in sport -en dat heeft u, dat weet ik- voor congressen en andere aangelegenheden.
Dat was het, voorzitter.
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De voorzitter: Mooie oproep, wat mij betreft wel buiten de orde van dit vragenhalfuurtje.
Ook richting uw collega's, dit is niet de bedoeling van het vragenhalfuurtje. Maar de
vraag die ligt er nu. We zijn nog ruim op tijd. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een
goede vergaderavond.
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING DORDTSE DINSDAG VAN
BEANTWOORDEN ARTIKEL 40 VFtAGEN M.B.T. WEIZIGT, RV INZET AV
GERESERVEERDE MIDDELEN DORDTS LEERPROGRAMMA, GEMEENTE
DORDRECHT D.D. 06 september 2022
Vergaderkamer I

10.Beantwoorden artikel 40 vragen PvdA, SP, GroenLinks en VSP Herinrichting
Weizigtpark — Antwoordbrief artikel 40/41

Voorzitter: mevr. Koene
Raadsgriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

Insprekers: dhr. Steeg, mevr. Smeele, dhr. Kuhlmann, dhr. Fraterman, mevr. De Mul,
mevr. De Boer, mevr. Bouma

De voorzitter: En zo zit iedereen me vol spanning aan te kijken. Goedenavond dames en
heren. Deze commissie gaat over even kort gezegd het Weizigtpark. En er is van alles
en nog wat ik u wil meegeven et cetera, maar we beginnen natuurlijk even om alle
namen te noemen van degene die van plan zijn om woordvoeringen te doen. Nee, ik
begin met iets anders, want naast mij zit voor de gelegenheid Boom - het is leuk bij het
Weizigtpark - een nieuwe comnnissiegriffier, Hessel Boom. Het is je eerste kunstje
vanavond, dus we gaan het hem lekker moeilijk maken gelijk. Nee, maar daar is hij wel
tegen bestand denk ik, maar het is toch fijn dat je erbij bent, en de reden waarom is
dan weer minder fijn. Maar goed, het is goed dat we ... We hebben vanmiddag
kennisgemaakt dus we hebben het een beetje voorbereid, dus we hopen dat we ook
weten wat we vandaag gaan doen. Links. Ik ga even eerst met de politici beginnen,
want er zitten drie dames die gaan inspreken. Zitten er dan in de buitenring nog nnensen
die actief deel gaan nemen? Nee? Oke prima. Dan zijn dit de nannen die voor het verslag
handig zijn voor de griffie en de notulist. Er zijn vandaag zes insprekers en die hebben
we verdeeld in twee groepjes van drie. De eerste drie dames zitten links en die zal ik zo
meteen introduceren. En de toelichting voor waarom we deze vergadering hebben is dat
PvdA, SP, GroenLinks en VSP vragen gesteld hebben, alsmede ook de Partij voor de
Dieren vragen gesteld hebben. En de antwoorden gaven hun aanleiding om dit te willen
bespreken in een beeldvormende sessie. En de politieke vragen die daarbij gesteld zijn
ga ik even ... Het is een heel verhaal dus ik moet af en toe heel even omslingeren. Moet
de gemeente bij herinrichting een standaard bekendmaking maken op locatie plaatsen,
en moet de gemeente bij aangevraagde kapvergunningen informatieve linten om de
betreffende bomen hangen? Nou, deze twee vragen, daarop is het geagendeerd. Ik kan
u wel vertellen dat in de vragen die gesteld zijn deze vragen al beantwoord zijn dus
Nee, wij agenderen hier een onderwerp aan de hand van politieke vragen en dit zijn de
vragen die vanuit de agendacommissie zijn doorgegeven als zijnde op basis waarvan we
dit bespreken. Er zijn verder een heleboel vragen gesteld en de beantwoording Mag ik
even mijn verhaal afmaken? De beantwoording van alle vragen die gesteld zijn, dus
zowel die van de PvdA, VSP, SP en GroenLinks als die van de Partij voor de Dieren - dat
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waren er een heleboel - daar zijn antwoorden op. Ik verwacht dus dat u nieuwe vragen
zult stellen en niet deze vragen, want die zijn al gesteld. Dus u komt met nieuwe
vragen, en nou ja goed, dat dus, die nog niet gesteld zijn in ieder geval. Is dat zo
duidelijk, mijnheer Damen? Wilt u even uw microfoon aanzetten, alstublieft?

De heer Damen: Ik ben het volledig niet met u eens. Ik vind dat alle vragen die al
gesteld zijn en waarop antwoorden gegeven zijn door het college dat die oak aan de
orde zijn.

De voorzitter: Een beeldvormende sessie is ervoor bedoeld am een beter beeld te
krijgen van een situatie. En u heeft al een heleboel vragen gesteld waardoor u al een
beter beeld van de situatie heeft gekregen. Mijn verzoek is dus am u te beperken tot
vragen die nog niet gesteld zijn. Daar is een beeldvormende sessie voor.

De heer Damen: Ja, en als ik niet tevreden ben met de antwoorden die ik gekregen heb
dan kan ik daar oak een beter beeld over willen.

De voorzitter: Dan kan u die vraag opnieuw stellen, krijgt u waarschijnlijk hetzelfde
antwoord, maar prima dat kan u doen. Dus iemand vragen? Mijnheer Hartmeijer?

De heer Hartnneijer: Ja, ik heb nog wel op basis van de antwoorden die we van het
college gekregen heb ik nog wel vervolgvragen, dus nieuwe vragen aan de wethouder.
Dus dan is het even de vraag de structuur van de vergadering, want we hebben oak
vragen van de Partij voor de Dieren over comnnunicatie. Dus wat is even handig am het
misschien even in tweeen te splitsen, want ik hecht wel waarde aan een beetje structuur
in de vergadering.

De voorzitter: Nou, ik eigenlijk helennaal niet, zoals u merkt, dus we gaan ... Nee, prima.
Maar we beginnen zoals altijd met de insprekers. Die heb ik aangekondigd, dus daar
nemen we eerst de tijd voor en vervolgens schakelen we dan over op het stellen van
nieuwe vragen die nog niet gesteld zijn, en die een vervolg kunnen zijn natuurlijk van de
vragen die u al wel gesteld heeft. Ik vraag u alleen am de vragen die al gesteld zijn niet
te herhalen. En als u dat wel wil doen, prima, alleen ik ben bang dat u dan dus hetzelfde
antwoord krijgt. Dat is het eigenlijk. En ik hou er rekening mee dat bij een
beeldvormende sessie in principe geen wethouders aan het woord konnen. Die zijn wel
aanwezig dus ze luisteren mee, maar dat is niet de opzet van een beeldvormende
sessie. Goed, over naar de insprekers. Verdeeld zoals ik zei in twee groepjes van drie.
En nu heb ik niet de nannen, een-twee-drie bij de hand. Ik weet dat het mevrouw
Smeele is. Ik weet dat het mevrouw De Boer is, en Bounna. Klopt. Ja, excuus. Ik nnoet
dat echt eventjes opzoeken en dat stand hier niet. U had oak een voorkeursvolgorde heb
ik begrepen? Ik dacht dat mevrouw Smeele zou beginnen. En ik wil u vragen am goed te
luisteren. We gaan eerst de drie insprekers aan het woord laten en u kunt dan daarna
vragen aan hun stellen.

Mevrouw Smeele: Voordat mijn tijd ingaat, we hadden nog een vierde inspreker maar
die staat blijkbaar niet op de lijst.
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De voorzitter: Die heeft zich dan niet gemeld?

Mevrouw Smeele: Die heeft zich wel genneld.

De voorzitter: Bij de griffie?

Mevrouw Smeele: Ja.

De voorzitter: Oke. Waar is ze? Dat is die dame daar. U bent? Maar u bent van hetzelfde
of u heeft een iets totaal andere inbreng weer, want het is ook niet de bedoeling dat u
allennaal

Mevrouw De Mul:'...'

De voorzitter: En u kan het niet combineren dat het namens Oke, nou ja, dan gaan
wij ervoor zorgen dat u alsnog dan zo nneteen na deze drie dames... U kunt erbij komen
zitten dan. Ik ga ervanuit dat de connnnissie daarnnee akkoord is, dus. Oke, nnevrouw
Smeele, gaat uw gang.

Mevrouw Smeele: Mijn naann is Dymph Smeele en ik woon sinds 22 jaar in Nieuw-
Krispijn. Ik ben zeer betrokken op het Weizigtpark. Ik loop dagelijks door het
Weizigtpark, ik heb met een schouw nneegedaan, ik heb met een beheerder door het
park gelopen en ik heb meerdere keren in het nieuwsblad van Krispijn geschreven over
ons prachtige park. Ik heb het park in de afgelopen 10 jaar achteruit zien gaan. Het
onderwijsniveau is verlaagd. Er zijn tientallen toonaangevende bomen omgehakt, er zijn
open plekken gekomen aan de raden en ook langs de paden. De afname in varieteit aan
bloemen en struiken. Ik heb veel oudere mensen gesproken die met pijn in het hart
vertellen over de verschraling van het Weizigtpark. Ik vertel u dit omdat u in mij dus
echt een betrokken bewoner ziet. Onlangs werden wij geconfronteerd met het
herinrichtingsplan van het Weizigtpark. Aan dit plan hebben blijkbaar vanaf 2015
tientallen mensen en enkele organisaties ongetwijfeld heel hard gewerkt. Toch heeft het
plan velen niet bereikt. In 2018 zijn een aantal Alliantiepartners uitgenodigd om in twee
bijeenkonnsten nnee te denken. 30 mensen zijn bij het eerste gesprek geweest en bij het
tweede gesprek 15 mensen. Verder is er in oktober een leuke spelletjesmiddag in het
park geweest waarvan u tientallen foto's terugvindt in het Alliantieverslag. Deze meer
vooral bedoeld als kennisneming met het Weizigtpark en het schetsontwerp en er
mochten ideeen gegeven worden. En nog wel dezelfde avond was er een eindpresentatie
van het schetsontwerp. In 2019 is er een krediet beschikbaar stelt voor het
schetsontwerp. Het definitieve schetsontwerp is in 2021 ineens een definitief ontwerp.
Inspraak is niet nodig, want er is inhoudelijk ook niks veranderd. Zegt u het mu j maar?
Waar heb ik het plan kunnen zien en wanneer hebben we bezwaar kunnen maken? We
hebben het hier namelijk wel over het Weizigtpark met tientallen gebruikersgroepen.
Voor bewoners van Oud- en Nieuw-Krispijn is het Weizigtpark van groot belang en vormt
het de groene longen. Veel mensen hebben geen eigen tuin en moeten het doen met
weinig leefruimte. Vanaf het moment dat de plannen echt bekend werden en zichtbaar
zijn er binnen korte tijd nneer dan 3200 mensen geweest die hebben gereageerd en het
er niet mee eens zijn. Dat is in deze tijd heel veel en toont de betrokkenheid de buurt
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zeker aan. In de verantwoording van het Alliantietraject kunt u zien wie de
Alliantiepartners waren. Het merendeel zijn mensen die voor het werk betaald worden of
er geld aan of door verdienen. Dat mag, maar het gaat vooral om de mensen voor wie
het park is en die er gebruik van maken. Het Alliantietraject bestaat volgens dit verslag
dus uit twee brainstornnsessies vier jaar geleden waarbij enkele bewonersgroepen zijn
uitgenodigd, doch onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat. In september 2021 is er
een commissie- en een genneenteraadsvergadering geweest waarin er een besluit
besproken wordt over de financien en mag er niet over de inhoud gesproken worden,
want dat is op dat moment niet aan de orde. Dit betekent dus dat de bewoners op een
enkele uitzondering na niet konden meedenken of reageren en de gemeenteraad heeft
dit plan inhoudelijk ook niet kunnen beoordelen aan de spreker. U heeft een participatie-
en inspraakverordening waarin duidelijk staat beschreven wat een participatietraject
inhoudt. Hier wordt een zevental factoren benoemd. Ik ga ze hier niet noennen, maar
aan die factoren wordt niet voldaan. Er is dus geen sprake van een participatietraject.
Inspraak is niet aan de orde geweest, want het plan heeft nergens ter inzage gelegen
aan onze bewoners en we hebben nergens bezwaar kunnen maken of een zienswijze
kunnen indienen. En zoals ik al in het begin van mijn betoog heb gezegd ik ben echt een
betrokken bewoner. Door deze gang van zaken konn ik ineens in de rol van een
protesterende burger terecht, want waar is er naar nnij geluisterd als gebruiker van het
park en direct omwonende? En last but not least, de tijden zijn veranderd. We hebben te
maken gehad met corona, er is hittestress, droogte. Groen is nu nog belangrijker dan
het al was, en in uw eigen Groenblauwprogrannma uit 2020 anticipeert u hier wel op.
Laten we inspraak heel serieus nemen. Wees blij met betrokken inwoners en lulster naar
ze. Ik had altijd veel vertrouwen in de democratie en ga elke keer trouw stemnnen, maar
ik zie ook dat er nog maar 49 procent van de Dordtenaar gelooft in de politiek, en ik zie
ook dat gevestigde partijen hun geloofwaardigheid dreigt te verliezen. Maar waar een
goede wil is een weg, en gelukkig bijsturen is altijd mogelijk. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Keurig binnen de tijd. Zeker. Vierenhalve minuut. Oke,
mevrouw De Boer. Eerst mevrouw Nou ja, dat stond bij mu j anders, maar mevrouw
Bouma, gaat uw gang.

Mevrouw Bouma: Dank u. Mijn naann is Corinne Bouma en wij wandelen elke woensdag
in het park. Dat deden we ook in de zonner van 2018 en op de een of andere manier
waren wij dus in de gelegenheid om kennis te nennen van die brainstormsessies. En ik
weet nog dat ik toen een reactie kreeg en dat dat Alliantiebijeenkomsten heette, maar ik
zei ik wil met alle tien de dames komen. Nee, dat kon niet, want per organisatie konden
er maar een paar mensen meedoen. Toen heb ik gezegd: nou, dan nnoeten we dat
gewoon doen aan de hand van en de wandelgroep en gewoon als betrokken
buurtbewoner. Dat is altijd een strijdpunt gebleven, want later wou ik zo'n betrokken
buurtbewoner apart opgeven en zei: u gaat toch wel huis aan huis lets laten weten?
Nee, was het antwoord. Bureau UUM deed dat toen, was zeg maar, ingehuurd. Huis aan
huis wordt hier niet verspreid, dat moet via UUM gaan. We gaan de flyer uitgeven, dat
was van de park bingo met allemaal leuke spelletjes en dan moest die mensen aan de
hand van die park bingo snappen, aan de hand van de brainstorm, dat deze beslissingen
genomen werden. Wij hebben het echt niet gesnapt. We hebben leuk meegetekend,
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dingen op het raam geplakt, we vonden het leuk, maar we zijn ons dood geschrokken
want 's avonds bij de park bingo was een politieke bijeenkomst. ben kwam dus de
situatie op tafel, zagen wij opeens een connpleet kaal park, en toen dacht ik: hier gaat
het om. Al die inspraak heeft ertoe - die geen inspraak nnocht heten, want het woord
inspraak hebben wij nergens gezien - geleid dat het plan ineens op tafel lag. Het plan
heb ik later gekregen. En daar stond in: het is met genoegen dat wij u beide
documenten kunnen aanbieden. En dat was dus het schetsontwerp van het plan, dus het
proces van die gesprekken met allemaal leuke foto's. En er stond ook nog bij: wij hopen
dat u dit met plezier leest. En dan zou daarna het schetsontwerp definitief ontwerp
worden. Dus je snapt we hebben zitten wachten op de inspraak want wij vinden het
moet huis aan huis besproken worden want het is een taak van de buurt. Nou, u snapt
dat is nooit gebeurd want ineens horen wij dat dat de inspraak was. We hebben dat
nooit gesnapt. Het is ook nooit gezegd, dus ik snap er echt helennaal niks van. Ja. Wat
had kunnen gebeuren, wat dus niet gebeurd is is dat je dan naar de buurt toe was
gegaan en had gezegd: luister, we willen nneer dan 100 bomen en struiken kappen. Dat
betekent dat jullie straks twee betonnen zitbanken krijgen in plaats van die leuke
bankjes in de schaduw. We gaan er twee zes meter brede asfaltpaden maken waar ook
nog auto's overheen kunnen, en heeft een wandelaar niks meer te zoeken. De beuken
kappen want er moet horeca konnen. Het veldje met de sporttoestellen zetten we in de
brandende zon van die boom staat in de weg want er moet een bocht langs gemaakt
worden. De hoge struiken met beschutting voor de vogels die moet weg, want het is
beter dat het laag wordt, want voor de veiligheid. De boonnhazelaars bij de
Krispijnseweg, hup weg, want die staan in de zichtlijnen. Nou, als dat tegen ons in de
zomer van 2018 was gezegd dan hadden er misschien toen al 3000 mensen in reacties
gezegd: wacht even, niet te snel, wat gebeurt hier? Nou, dat is allennaal niet gebeurd. Ik
waardeer het dat is gewacht met kappen, dat hebben we ook al eens anders
meegemaakt met Amelisweerd, dat terwijI het proces nog gaande is gaat de bijI er al in,
dus dat vind ik prachtig. Ik hoop ook dat er zoveel mogelijk wordt gespaard in het
heronderzoek. Er is heronderzoek gaande, dan maar geen verantwoorde bocht. En af en
toe zijn we maar zwerven in de bosjes. Maar dat doet echt aan die politiek niks af. Ik
vind het ook erg goedkoop dat wordt gezegd er komen al die nieuwe bomen bij, want we
zitten in een opwarmende wereld, en waar nnoeten dan die komende 15 jaar, terwijI die
bomen schaduw gaan krijgen, die nnensen van het park gaan zitten? Ik denk thuis op de
bank, want er valt in het park niet nneer te zitten, tenzij op een gegeven moment dat
het park weer leefbaar wordt onndat die bomen een beetje schaduw gaan geven, maar
dan zijn we 15 jaar verder. Ik ben overigens niet het aanspreekpunt. Ik heb andere
bezigheden, maar ik ben gevraagd om vanavond samen in te spreken, en dat wil ik
graag doen. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. U heeft ook geoefend op vierenhalve minuut, zie ik. Even
kijken, gaan we nu wel naar mevrouw De Mul?

Mevrouw De Mul: Ik kan het kort houden, hoor. Ja, want ik heb er niet echt rekening
mee gehouden, maar ik wilde heel graag even iets vertellen over de tijdgeest en de
plannen, want behalve dat wij het natuurlijk heel jammer vinden omdat we gek zijn op
het park zoals het is ... Is het ...
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De voorzitter: Nou, u moet ietsjes dichterbij gaan zitten, ja.

Mevrouw De Mul: Is het niet alleen een kwestie van persoonlijke smaak dat wij vinden
dat de bomen moeten blijven onndat ze mooi zijn Willemijn De Mul, omwonende en
betrokken bij Natuurlijk Weizigt. Maar het is ook iets dat niet meer van deze tijd is onn
zomaar 120 bomen te kappen waaronder oude bomen, maar niet zo oud dat ze niet
meer mee kunnen. De meeste bomen kunnen echt nog wel mee anders dan het plan
initieel meldde op de site en op de borden. Sinds 2017 wanneer het plan is gemaakt is
de wereld gewoon best wel veranderd. In het plan wordt wel gesproken over klimaat,
biodiversiteit. Er is een nieuwe rol materiaal en circulair bouwen, maar het is vooral heel
veel: het zit erin maar er wordt niet naar de omgeving gekeken. Bijvoorbeeld
biodiversiteit wordt vooral opgevat als verschillende soorten bomen planten en er wordt
niet gekeken naar wat er gebeurt als je een boom van 80 jaar kapt en daar een boompje
van 20 centimeter neerzet aan verlies van insectenleven, biodiversiteit, wat het
betekent? En waar het nog veel duidelijker is voor ons is de klimaatdiscussie en de rol
die de natuur de laatste jaren speelt. Hoe groot het is geworden, wat een vlucht dat
heeft genomen. Dat had denk ik niemand kunnen denken, zelfs niet in 2017. Als je
bedenkt dat er nu gewoon boerenbedrijven stilgelegd worden eigenlijk cm beschermde
planten te redden. Als je bedenkt dat als we het hebben over de transitieopgave van
Nederland dat iedereen dan weet: o, dat is die CO2-reductie naar 50 procent minderen
in 2030. Ja, dan weet je dat we in andere tijden zijn aanbeland en dan moet je dit niet
meer willen. En ik zal het even uitleggen. Een oude vergroeide bomen, bijvoorbeeld die
grote bomen naast de fitnesstoestellen, dat is onvergelijkbaar wat die aan CO2
vastleggen, aan zuurstof ook produceren, aan vervuiling opvangen vergeleken met een
nieuw boompje. En ze kunnen nog heel lang mee, laten we duidelijk zijn, want dat is een
misvatting dat elke boom uit '75 gekapt moet worden uit de tijd is. Ja, landelijk zie je
daar veel belangstelling voor, het behoud van oude bomen, het behoud van
ontgroening. Er zijn innovatieve snoeinnethoden ontwikkeld. We zien bomen die een
schimmel hebben of iets nodig hebben, ondersteuning nodig hebben, het in !even te
houden. Het is eigenlijk een beetje not done onn oude bomen zonnaar te kappen. En dat
is niet alleen landelijk of internationaal zo. Ik heb onlangs bij de gemeente Dordrecht
ook het politiek akkoord gelezen. Dat is heel recent. Het ademt ook een en al groen,
bomen en bomenbehoud uit. Er komt een Bonnenprogramma aan. Daar ken ik de ins en
outs maar ik heb wel het bomenmanifest gelezen wat een input daarvan is. Het gaat ook
alleen maar over kappen tenzij, kappen alleen maar als het nodig is, behoud van oude
bomen, meer geld naar onderhoud. We zijn met andere woorden in een heel andere tijd
beland als het gaat onn de waarde van bomen. En nu voelen wij met onze klompen wel
de waarde van bomen aan, trouwens ook elke VVV-nnedewerker en -ma kelaar. Maar
goed, als je dat per se in waarde uit wil drukken dat kan ook. Er is een i-Tree Methode,
die gebruiken heel veel genneenten maar die kan ook elke particulier als app
downloaden. Je kan zo meten wat een grote boom aan CO2 meer opslaat en aan andere
voordelen heeft boven een kleine boom. Het is heel erg tastbaar te maken. Ja, want het
feit is niet alleen een kwestie van smaak dat wij dit hebben. Die overweging is denk ik
niet goed meegenonnen. Er is wel aan natuur gedaan, maar op een andere nnanier. Er is
ook een klimaat gedacht maar op een andere manier. Ja, dat is echt voor wat betreft het
klimaatgedeelte, de CO2-opslag en zuurstofproductie, maar dan heb je ook nog de
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hittestress. Ja, er is geen tijd om dat allemaal uit te leggen, maar ik denk dat iedereen
weet dat grote bomen onmisbaar zijn tegen hittestress en klinnaatveranderingen op die
manier, en ja dat is geen vraag meer. En am dan in deze tijd een stenen pleinen aan te
leggen, betonnen banken en daarvoor bomen te kappen en voor zichtlijnen? Dat is voor
ons onbestaanbaar. En zelfs voor de fietspaden waarvoor het nodig zou zijn denken wij:
verzin lets innovatief is. Kijk, het is een plan uit 2017. Ik denk dat er binnen de
genneente nnensen dat zouden kunnen, maar je kan oak de markt betrekken, want als ik
het Cobouw lees, het bouwblad voor de bouwers, voor de aannemers, gaat het over niks
anders dan over natuurinclusief bouwen, dat soort zaken, circulair bouwen oak
natuurbehoud. Ik weet zeker dat het heel makkelijk Ja, het is jammer dat de
aanbesteding loopt. Daarvoor zou het heel makkelijk meegenomen zijn, maar zelfs nu
vind ik dat gezien het belang van deze boom voor de stad, voor de Groene Longen van
Krispijn dat misschien pas op de plaats gemaakt moet warden am dat toch in de
aanbesteding te verwerken, in de plannen te verwerken, te redden wat er te redden valt
en te zorgen dat je niet een klimaatblunder begaat door een aantal enornne bomen te
kappen en pas over 40 jaar weer dezelfde rijkdom te hebben. Want volgens ons is dit
echt natuur kapitaalvernietiging. Ja.

De voorzitter: Oke, dank u wel. En dan nnevrouw De Boer.

Mevrouw De Boer: Ja, als laatste. Mijn naam is Eva Marije de Boer. Ik woon in de
Hoofdstraat al 5 jaar, en dat grenst direct aan het park. Dank voor uw betrokkenheid bij
ons mooie Weizigtpark. Ik heb velen van u mogen rondleiden in het park en ik heb u in
de ogen kunnen kijken, en bij sommigen in het hart kunnen kijken. Er zijn wat
accentverschillen in wat eenieder belangrijk vindt, maar wij hebben genneen dat we alien
graag een heel mooi groen en prettig park willen. Een aangenaam park waar iedereen
met veel plezier kan verblijven en zich veilig voelt en oak het beste voor de bomen, de
planten en de dieren en omwonenden. Door vele partijen is hard en met liefde aan het
plan gewerkt dat er nu ligt. En dan konnen op het laatste moment de bewoners in
opstand. Ik ben zelf projectleider en ik weet uit ervaring hoe frustrerend dat is als jij
met hart en ziel ergens aan hebt gewerkt en probeert je planning te halen en dat er dan
ineens lets tussenkomt, en je hebt zo goed mogelijk geprobeerd iedereen te betrekken
die belangrijk is. We zijn er niet op uit am plannen te dwarsbomen. Wij zijn oprecht
bezorgd over de impact die dit plan heeft op het park, de bomen, de dieren en de
gebruikers van het park. Wij kijken met die bril naar het plan, want wat hebben zij nodig
en wat zijn hun belangen? Daaronn willen wij graag pas op de plaats nnaken en sannen
met u met deze bril op nogmaals naar het plan kijken. Wij vinden het cruciaal dat er
rekening wordt gehouden met de bomen die daar nu staan. Zij zouden wat ons betreft
leidend moeten zijn in het ontwerp. Het zou geen tekentafelontwerp moeten zijn waarbij
er een rood kruis gaat door de bomen die in de weg staan van het ontwerp. Ik geloof
dat de betrokkenen die zeggen dat de participatie- en besluitvormingsproces zorgvuldig
zijn doorlopen dit oprecht vinden en ervaren. Desondanks is het plan en belangrijke
details zoals de kap van zoveel bomen en struiken aan velen voorbijgegaan, getuige oak
de meer dan 3200 handtekeningen voor de petitie en de vele gealarmeerde raadsleden.
We moeten hier wat meer mee nu het nog kan. Een nnooie nieuwe fietsenstalling is meer
dan welkom en de aanplant van 145 extra bomen juichen wij oak toe. Minder blij zijn
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met de kap van zoveel bomen en struiken en de toename van asfalt en beton. Een
cruciaal probleenn vinden wij dat de geplande weg dwars door het park gaat voor
calamiteitenverkeer en voor de bevoorrading van de kinderboerderij. Wij vinden dit een
onbegrijpelijke keuze. De huidige weg voor dit verkeer loopt buiten het park langs het
spoor op dit moment, en de nieuwe fietsenstalling komt zover het park in dat deze weg
geblokkeerd wordt. Het gevolg is een keten aan ongewenste wijzigingen die ten koste
gaat aan het karakter van het park. De fietsenstalling wordt aangeprezen als een
modulair en licht ontwerp dat makkelijk te demonteren en te verplaatsen is, vergelijkend
met een lego bouwwerk. Door de stalling iets in te korten kan de huidige autoweg wat
ons betreft gewoon gebruikt blijven en hoeft het auto- en vrachtverkeer niet door het
park. En zo zijn er nog een aantal ontwerpelementen van het plan die wij graag
aangepast zien. Ik zal ze niet allemaal noemen maar een paar wel. Wij vinden het
belangrijk dat de dichte parkranden en de bosschages behouden blijven, want een park
is voor ons een plek waar je je kunt terugtrekken uit de stad. Daarom heeft het een
groene omlijsting nodig zodat je de gebouwen en het station niet hoeft te zien. Dichte
randen zorgen ook voor geluidsdemping van het verkeer en zijn cruciaal voor de vele
dieren die met name in de parkranden leven. Verder zien wij graag minder asfalt, de
smallere paden met een gescheiden gedeelte voor de wandel en fietsers. Behoudt ook
de bankjes en verwacht niet dat mensen graag op een rand zitten van een bloembak. En
zeker niet de 150 oudere mensen die vlak naast het park wonen en met een rollator elke
dag door het park wandelen, die willen graag op een bankje zitten. De bankjes nnaken
van dit park een belangrijke ontmoetingsplek in Krispijn. En tot slot, kern voor ons is dat
bestaand groen leidend is en niet ondergeschikt gemaakt wordt aan een ontwerp van
paden en pleinen. Kijk hoe je paden zo kunt leggen dat je bomen kunt sparen. Wij zijn
niet uit op handjeklap op onderdelen en een compromis waar eigenlijk niennand blij mee
is. Wij hebben maar een belangrijke vraag aan u: bent u bereid om ruimte te creeren
om nogmaals naar het plan te kijken vanuit oprechte interesse in wat het park, de
bomen, de dieren en onnwonenden nodig hebben? Laten we samen kijken naar het plan
en de natuur leidend nnaken in plaats van het ontwerp. Ik roep u op om geen politieke
keuze te maken, maar een keuze die past bij wat nu nodig is. Wij vertrouwen op u.

De voorzitter: Dank u wel, ook netjes binnen de tijd. Zo. Ik neem aan dat er vragen zijn,
tenminste daar ga ik wel vanuit. En ik kan u zeggen ik wil, maar gewoon op basis van
wie biedt. Mijnheer Hartnneijer.

De heer Hartmeijer: Dank u wel. Ik heb een vraag aan een van degenen die het kan
beantwoorden. In het antwoord van het college heb ik kunnen lezen, heeft u
waarschijnlijk ook gelezen, dat een aantal bomen ziek zouden zijn. Daar is een bepaalde
methode voor gehanteerd. Kunt u aangeven of die methode volgens u afdoende was of
waren er andere wetenschappelijke methodes beter geweest?

Mevrouw De Boer: Voor zover ik weet is vooral visueel gekeken naar de bomen. We
hebben een boomdeskundige erbij gehaald en die heeft ook visueel gekeken maar heeft
ook met een prikker af en toe in de born geprikt en kon zo zien of het wel of niet rot
was. Maar deze persoon zegt dat er, om het echt goed te kunnen beoordelen, moet er
dieper gekeken worden. En dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld trekproeven of
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aan met radarapparatuur kijken in de bomen om te zien of die van binnen rot is of niet.
Dus dat aanvullend onderzoek zou nodig zijn om met zekerheid te stellen dat bomen
niet goed zijn. En ziek is trouwens een sterk woord, het gaat om minder vitaal.

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff. Ik wou at zeggen dat zou tegenvallen als verder
niemand wat had. Gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Ja, ik had zeker een vraag. Bij het hele ontwerp van het park
werd ook steeds als argument meegegeven de sociale veiligheid. Want u zegt het park,
en dat begrijp ik, is van de buurt, en dat is ook zo, maar het park is ook van de stad. En
het is nu eenmaal een doorgangsroute voor heel veel mensen die uit Krispijn, Wielwijk,
Crabbehof et cetera komen en naar het station willen. Daarom komt er ook een
fietsenstalling. Bent u het ermee eens dat we wel rekening moeten houden met hoe de
sociale veiligheid, want die wordt op dit moment niet zo best ervaren door die mensen
hebben we gehoord, bevorderd kan worden in de ideeen die u heeft? Nou ja, ik weet niet
wie zich geroepen voelt te antwoorden. Ik heb nannelijk niennand iets gehoord over de
sociale veiligheid van de mensen richting het station.

Mevrouw De Boer: Uiteraard vinden we dat heel belangrijk. Alleen is de vraag: ga je
daar bomen voor kappen en is dat een oplossing voor meer gevoel van veiligheid? En wij
denken van niet. Wij hebben ook wetenschappelijke onderzoeken gelezen en daarin
staat ook duidelijk dat bomen en groen zorgen juist voor een positieve vibe bij mensen,
minder stress en ook minder agressie. Dus wij denken juist dat bomen daar belangrijk
voor zijn. En wij snappen ook best dat als iets heel dichtbegroeid is dat je je dan minder
prettig voelt 's avonds, maar dan is het denk ik meer een kwestie van de struiken wat
lager ma ken dan de bomen te kappen.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Ik een vraag voor mevrouw De Mul en een
vraag voor mevrouw Smeele. U vertelde, mevrouw De Mul, en ik hoorde de anderen er
ook over, maar u zei het heel nadrukkelijk U noennde een enorm aantal bomen dat
gekapt gaat worden. Ik begreep ook want u heeft u, net als anderen, daarin verdiept.
Om hoeveel gaat het en hoeveel ten opzichte van het totaal aantal bomen in het park?
Welk percentage staat op de lijst?

Mevrouw De Mul: Volgens mu j gaat het op dit moment om 118 bomen, want er zijn al
wat bomen gekapt. Het totaal aantal bomen ligt wel hoger. Er is ook een landschapsbos
aan het begin van het park, dat wordt niet aangetast. Het is vooral het ... Hoeveel
bomen zouden het er in totaal zijn, 800? Dat is een gok. Dat kunnen we misschien aan
het project vragen. Het is niet zo dat het hele park gekapt wordt, maar wel een flink
aandeel. En vooral bij het gedeelte van het station uitkijkend naar de Mauritsweg is het
echt een kaalslag te noemen. Naar het gedeelte aan de Krispijnseweg is het vooral langs
het fietspad waar heel veel bomen geveld gaan worden. We hebben daar ook de kuddes,
dus het is niet dat het niks voorstelt, ook voor een park met veel bomen. Het totaal
aantal bomen zou hoog liggen omdat er een dichtbebost stukje is, het oude
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landschapsbos wat intact blijft, maar voor de rest van het park zijn de gevolgen wel
groot.

De heer Kuhlmann: Dank u wel. Dan heb ik ook vragen ook voor mevrouw Smeele. U
vertelde al u woont al 22 jaar in de buurt. We zijn ook samen met u en mevrouw De
Boer, en ik denk dat natuurlijk geldt voor meer mensen hier aan tafel, hebben we het
park bekeken. En ik heb gemerkt u bent heel betrokken bij het park. Ik ben benieuwd
stel nu als u de baas zou zijn van Dordrecht. Wat zou u doen? Zou u eigenlijk gewoon
het liefst met al uw liefde voor het park en de bomen gewoon alles willen laten staan,
als u diep in uw hart kijkt?

Mevrouw Smeele: Als u diep in mijn hart kijkt zou ik inderdaad al die bomen laten staan.
Ik zou alle struiken weer een varieteit in aanbrengen, want het is echt heel erg
verschraald. Er zijn allemaal struiken op dit moment die laag onderhoud vragen. Die
worden dan een keer in de drie jaar heel kort gemaakt waardoor er enorm veel verhout
in is. Daar zou ik zeker wat aan doen. Ik zou veel meer bloemenperken weer aanleggen,
en ik zou ook een soort route door het park maken waardoor mensen kunnen sporten,
wat tegenwoordig ook heel erg in is. Ik denk hoe meer beweging er is in het park, en
hoe aantrekkelijk het park eruitziet, hoe meer invloed dat heeft op dat minder mensen
konnen die het onveilig maken. Ik zou bijvoorbeeld de kruidentuin aanleggen. Weet je, je
kan zo ontzettend veel leuke dingen met dit park. Er zit ook een voetbalveldje in het
midden in het grote veld, maar dat wordt niet zo intensief gebruikt omdat het al heel
lang niet geegaliseerd is. Nou, dat nnoet je eigenlijk doen waardoor je het voor ouders
met kinderen heel aantrekkelijk maakt om daar een potje te voetballen. De paden, nou,
u heeft in het Weizigtpark gelopen, sorry hoor, maar er is in de afgelopen 20, 30 jaar
niets aan gedaan. Dus voor mu j staat het ook niet ter discussie dat er wat aan moet
gebeuren, alleen ben je in staat om het intieme karakter van het park te handhaven? Als
ik door het park loopt zie ik overal verschillende gebruikersgroepjes. Het zijn mensen die
gewoon daar mekaar ontnnoeten van de wijk in het park. Die nnoeten gewoon blijven.
Dat zijn de ogen en oren van het park. En dan zie je ook nog eens, want ik weet niet of
u dat gezien heeft, maar als je er doorheen loopt zie je dus op heel veel bankjes mensen
zitten, maar iedereen heeft het gevoel dat het park nog helemaal vrij en open is, en dat
maakt het park zo fijn van karakter. Du moment dat je daar bomen weg gaat kappen,
heel veel struiken weg gaat halen dan nnaak je daar een soort - ja, het is heel
oneerbiedig - Vinex-park van. En daarmee hou je dus de functie die het nu heeft haal je
echt helennaal weg. Nou, inderdaad het gaat me aan het hart, dat heeft u heel goed
gezien.

De voorzitter: Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Allereerst dank alien
aan de dames dat ze de moeite genomen hebben te komen, dat toont betrokkenheid. De
eerste vraag die ik heb is voor mevrouw Smeele. U had het over participatie en
dergelijke. Daar heeft u wat gemist. Volgens de antwoorden hebben er in 2018 borden
in het park gestaan, heeft u die gemist? Waren die niet duidelijk?
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Mevrouw Smeele: Nou, ik denk als ik ze al gezien heb, he. Het kan dat ik ze gezien heb,
want ik heb ook die flyer wel gezien voor die open dag, maar dat is dan zo'n uitnodiging:
kom eens kijken in het park, want het is zo leuk in het park. Ik denk, ja dat hoef je muj
niet te vertellen, dat weet ik. En er waren heel veel kinderspelletjes gedaan, dus
nergens is uit gebleken dat het nu spreken is of verder zwijgen. Daar is nergens uit
gebleken. Als iennand tegen mu j gezegd Dymph nu nnoet je konnen, anders moet je
verder je mond dicht houden, dan had ik vooraan gestaan. Maar dit is nergens uit
gebleken. En het staat ook echt in uw eigen verordening. Als het gaat om participatie
nnoet er - en ik zal het niet goed zeggen, hoor, dat kunnen anderen veel beter - van
tevoren duidelijk zijn wat het doel is, wie de betrokkenen zijn, welke rollen mensen
hebben. Dat is allemaal niet gebeurd. Nou, dan kan je nog zeggen leuk voortraject, het
is ook goed om je te orienteren, het is zo goed om deskundigen erbij te halen, maar op
het moment dat je dan een schetsontwerp hebt dan behoorlijk te zeggen: jongens, kijk
eens mee. En dat is niet gebeurd.

De heer Struijk: Dank u wel. Voorzitter, nnag ik nog een vraag stellen aan een andere
dame?

De voorzitter: Ja, maar u zat zelf vorige week voor dus u weet dat ik u wel ga beperken
als het teveel wordt? Oke.

De heer Struijk: Mevrouw Bouma, u had het over die inspraak en u zei het is een park
van de buurt, dus huis-aan-huisfolders, flyers verspreiden. Mijn buurman hier had het
over: ja, maar het is een park toch wel van heel veel meer mensen dan alleen Krispijn,
want het is ook een doorgangspark. Ik denk inderdaad dat het Weizigt een status aparte
heeft onder de parken van Dordrecht wat dat betreft. Tot hoever zou u dan moeten gaan
om met het verspreiden van die flyers? En misschien dat het handig is dat ik mijn
tweede vraag er gelijk aan koppel? U had het ook over dat brede pad waar dan straks
ook auto's overgaan zodat de wandelaar er niets meer heeft te zoeken. Heeft u een idee
hoe vaak daar door auto's over gereden gaat worden?

Mevrouw Bouma: Nog eventjes op uw eerste vraag terugkomend. Kunt u het nog even
herhalen?

De heer Struijk: Ja hoor. U wilde graag huis-aan-huis mensen bekend laten nnaken, en
waar moeten we dat allennaal doen?

Mevrouw Bouma: Ja, ik heb ook wat achtergrond net als mijn buurvrouw bijvoorbeeld in
de publicatie van een bouwplan. En ik ben dan gewend dat je een kaart pakt en dan
eigenlijk kijkt voor de vraag wie is betrokkene dat je even kijkt wie kijkt erop. En soms
wonen mensen best wel een eindje verder maar ze kijken bijvoorbeeld via de achterkant
erop, die neem je dan ook mee. Maar in ieder geval die direct aanwonenden zoals dat
altijd wordt gezegd, laten we zeggen de rand, die had gewoon gefolderd moeten
worden, dus huis-aan-huis gewoon met een briefje. Je doet het ook voor een dakkapel
op een gegeven moment, dus waaronn niet voor zo'n groot park? En dan had je ook nog
kunnen zeggen van een aantal dwarsstraten neenn die ook mee, en trek gewoon een
soort cirkel dit zijn mensen die waar ik heel veel gebruik maken van het park. En ik vind
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er is een verschil tussen nnensen die daar hun fiets achter zetten en vervolgens hun
bezigheden hebben of mensen zoals nnevrouw Snneele die daar gewoon elke dag gebruik
van maakt. Het zijn echt de longen van Krispijn. Verder is er niet zo heel veel groen.

De heer Struijk: Dank u wel. En de tweede vraag ging over de breedte van het pad en
hoe vaak daar auto's overheen gaat rijden, wat uw beeld daarbij is.

Mevrouw Bouma: Ja, ik heb een voorlichting gehad en toen stonden we aan de
achterkant van het station, en toe werd er gezegd tegen ons: drie keer per dag komt er
een auto voorbij. Ik denk dat wij een goed halfuur gestaan hebben en we hebben die
drie keer auto al gezien. Het zijn namelijk de auto's van de kinderboerderij. En de ene
keer is het een bezorging, maar er zijn bijvoorbeeld ook werknemers van de
kinderboerderij die komen met de auto, want die werken en wonen, dus die gebruiken
dat ook voor andere doeleinden. Dus ik vond dat er nog best wel veel voor de
kinderboerderij heen en weer wordt gereden. Verder is het zo dat als er voor het station
werkzaamheden zijn dan konden wij er niet eens door, want het zijn enorme diepladers
en dan gebeurt er ook van alles. Een toen dacht ik: het kan toch niet waar zijn dat het
straks allemaal zo door het park heen moet? En toch is dat kennelijk de bedoeling. En
dan is het dus zes meter breed, en men heeft mu j verteld dat is ongeveer net zo breed
als een weg in Sterrenburg, en dan kunnen twee stadsbussen kunnen elkaar net
passeren, zo breed moet het zijn. Ja, dat vind ik behoorlijk breed voor een wandelpark.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mijnheer Gundogdu.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. De insprekers bedankt dat jullie jullie
verhalen hebben kunnen doen. Ik heb een tweetal vragen. Ik kijk even mevrouw De
Boer aan, mede doordat zij de oproep heeft gedaan: beste raad of connmissieleden,
denk nog eens even goed na over dit plan, want het is nu een beslissing voor de
komende jaren. Als deze connmissie of althans de raad beslist om dit plan even on hold
te zetten en wellicht een nieuw traject te starten, wat verwacht u dat er dan anders gaat
gebeuren dan nu de situatie is op dit moment? Dat is concreet mijn eerste vraag. En het
tweede is, u geeft aan dat juist de participatie niet is gelopen zoals het zou moeten
lopen, en dat heeft ertoe geleid dat er ruinn 3000 handtekeningen zijn verzameld.
Overigens mijn dank daarvoor dat u het initiatief heeft genomen, maar wat doet dat nu
met u als betrokken bewoners dat er zoveel Dordtenaren zeggen dit plan zou niet
doorgang moeten krijgen in onze stad?

Mevrouw De Boer: De eerste vraag, bedoelt u dan qua wat verwacht ik anders dat gaat
qua proces of qua inhoudelijk van het plan?

De heer Gundogdu: Proces als inhoudelijk.

Mevrouw De Boer: Ja, ik hoop dan dat wij dus aan tafel nnogen en het ook nnogen gaan
hebben over het ontwerp. Want we hebben tot nu toe een aantal keren aan tafel
gezeten bij de wethouder en bij de projectleider, maar de laatste keer werd ons verteld
dat we wel kunnen kijken naar de bomen maar dat we dan alleen maar mogen praten
over de bomen die niks te nnaken hebben met het ontwerp. Dus dan zijn de piketpaaltjes
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uitgezet. En ik hoop juist zo dat wij de kans krijgen am echt vanuit de natuur te gaan
kijken, dus dat leidend te maken en niet het ontwerp leidend te maken. Dat wil dus
zeggen dat je sonns oak het ontwerp moet kunnen aanpassen onn toch nneer natuur te
sparen. Dus dat verwacht ik eigenlijk dat we kunnen gaan doen. De tweede vraag. Is
het zo voldoende beantwoord?

De heer Gundogdu: Proces en inhoudelijk.

Mevrouw De Boer: Ja, inhoudelijk is voor mij dat de natuur centraal komt te staan. Dus
dat wil voor mij zeggen dat je soms aanpassingen moet doen bijvoorbeeld aan een pad
wat nu aan een boom of dwars door een boom getekend is dat dat am de boom kan. En
daar zijn allerlei technieken voor, wortelvriendelijke paden, je kan op allerlei manieren
zorgen dat je natuur kan sparen. Plaatselijke versmallingen is oak nog een optie.

De heer Gundogdu: Uw reactie op de petitie, wat doet dat met u of wat voor conclusies
trekt u daaruit?

Mevrouw De Boer: Nou, ik vind 3200 in korte tijd veel handtekeningen. En als je uitgaat
van er wonen 15.000 mensen in Krispijn, dan denk ik dan warden wij gesteund. We zijn
niet de enige die dit zeggen. Er zit gewoon een grate achterban achter, dus dat vind ik
heel fijn am te weten.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mijnheer Van der Meer.

Mevrouw Smeele: Voorzitter, mag ik even?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Kort.

Mevrouw Snneele: Ik wil nog wel graag aanvullen dat ik zo blij ben met mensen die
zeggen: nou, ik vond het een plan van niks. Maar nu ik merk dat zoveel mensen daar:
nu ga ik toch er wat van zeggen. En het zijn heel veel mensen die eigenlijk hun geloof
hebben verloren dat het wat uitmaakt als je zegt wat je ervan vindt. En dat zijn ook
oudere mensen, maar oak mensen gewoon van onze leeftijd, jongere mensen die
zeggen: ja, ik denk altijd wat maakt het nu uit? Maar die hebben toch het gevoel: he, er
zijn heel veel mensen die er wat van vinden en ik oak. En dan denk ik ja, fantastisch
eigenlijk, want dat geeft de betrokkenheid aan.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, oak bedankt voor alle inbreng en betrokkenheid en het
meedenken, am het zo nnaar te zeggen. Ik heb een paar vragen. Een gaat over de
fietspaden c.q. de calamiteitenroute. U zegt die willen we niet in het park hebben, die
moet er omheen. Heeft u een beeld van een concreet alternatief daarvan, en van de
innplicaties daarvan voor het aantal te kappen bomen? En hoe kijkt u daar tegenaan, is
er een alternatief wat beter is in uw ogen? Moet ik nneteen mijn tweede vraag stellen? In
het plan wat vorig jaar door de raad is goedgekeurd staat onder andere heel
nadrukkelijk dat het plan oak bedoeld is en alle elementen bevat am de biodiversiteit te
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vergroten. Het lijkt alsof u die stelling bestrijdt, in elk geval voor de komende 15 jaar,
zoals een van u zei. Kunt u dat nog eens nader toelichten: wat zijn de elementen in het
oorspronkelijk plan die met het oog op de biodiversiteit in uw ogen niet zo goed zijn?

De voorzitter: Ik wil daar wel graag bij vragen of dat op een wat connpacte manier kan.

Mevrouw De Boer: De calamiteitenroute. Nou ja, als het blijft waar het nu ligt, dus dat is
gewoon voor het station langs, dan hoeven er wat mu j betreft, en volgens mu j ook als je
de tekening bekijkt, misschien 1 of 2 bomen weg, maar echt zeker niet meer. Want dan
hou je gewoon de huidige route. Daarvoor is het wel nodig dat de fietsenstalling wat
korter wordt en het aantal fietsplaatsen dat je dan zou gaan missen die kan je in de
hoogte er weer bij krijgen, want niet alle fietsenrijen zijn dubbellaags. Dus als je alle
rijen dubbellaags zou maken dan heb je al je plaatsen weer terug. Een andere nnanier is
ook nog om het pad wat dus getekend is in de kaarten, dat loopt tussen de
Krispijntunnel en het station. Op papier is dat getekend maar het pad is nog niet
aangelegd, dus dat is wat ons betreft ook nog een alternatieve route. De biodiversiteit.
Ja, als je het plan leest dan gaat het over de biodiversiteit, en dan wordt het met name
uitgelegd als: er komen meer soorten bomen erbij. Maar dat is wat ons betreft geen
biodiversiteit, dat is wel een soort diversiteit maar biodiversiteit ontstaat juist door oude
bomen, bomen van echt 70 jaar en ouder die holtes krijgen waar de diertjes in kunnen
zitten, waar mossen op kleven waar van allerlei leven is zowel boven de grond als onder
de gronden. En dat zit dus met name in oude bomen en niet in jonge bomen. Dus het
duurt lang voordat de bomen weer oud zijn en weer meer biodiversiteit ontstaat.

De voorzitter: Ja, mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter dank u wel. Ook dank voor de insprekers.
Korte vraag. Er worden bomen gekapt en er worden nieuwe bomen geplant, er komen
meer bomen terug. Maar wat denk ik vooral heel belangrijk is wat het uiteindelijk per
saldo betekent voor het kroonvolume en zeker voor de komende jaren. Heeft u daar een
beeld of een berekening bij van wat het plan, als het uitgevoerd wordt, betekent voor
het kroonvolume wat ook weer belangrijk is met betrekking tot die hittestress onder
andere? Een vraag aan de persoon die dat het beste kan beantwoorden.

Mevrouw De Mul: We hebben dat niet exact uitgerekend, nnisschien Cor wel. Er zal Ja,
60 procent verlies? Je kan het heel duidelijk zien bijvoorbeeld de twee platanen bij de
fitnesstoestellen. Dat zijn echt forse bomen, grote kronen. Daar kun je wel een factor
120, kap 140 terug - wat is het - 1,3 boom van terugzetten van 20 centimeter omtrek.
Dat is een enorm verlies. En in hoeveel, dat kun je uitrekenen met de i-Tree-methode.
Heb ik niet gedaan in ieder geval, maar dat is duizenden keren minder bladvolume, dus
dat is een heel groot verschil. Je moet inderdaad kijken naar kronen, dat klopt, dat is
hoe je die klimaatimpact en hittestressvernnindering meet.

Mevrouw Smeele: Volgens mu j is het gewoon zichtbaar. Een boom met een doorsnede
van 20 centimeter weegt niet op tegen een boom van 75 jaar. Dat lijkt mij eigenlijk
volkonnen duidelijk.
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De voorzitter: Oke.

De heer Schalken-den Hartoq: Ja, dank u wel. Ja, het ging er mij meer om er worden
bomen gekapt en er konnen meer bomen terug, maar per saldo wat dat betekent, die
impact. Dat vond ik wel goed cm dat in ieder geval nog even aan de orde te stellen.

De voorzitter: Ja, mijnheer Hartmeijer.

De heer Hartnneijer: Dank. Ik vroeg me ook af, het verdwijnen van zoveel bomen wat
dat doet met de dierenpopulatie, want wij weten dat er vleermuizen in het park zitten.
Wat voor effect heeft dat?

Mevrouw Smeele: Ja, ik wil daar wel op antwoorden. Kijk, uiteindelijk als je een zes
meter brede snelweg legt door het park, als je 118 bomen gekapt, als je veel
struikgewas weggehaald. Nou, ik weet niet of u wel eens in het park bent geweest maar
rondom die vijvers zitten altijd heel veel watervogels, maar als die watervogels nergens
meer kunnen broeden, dekking kunnen zoeken? Nou, die gaan weg. Die denken het is
hier niet meer leuk. En de diversiteit aan vogels, er zijn echt enornn veel soorten vogels
in het park. Maar ja, als die geen leefgebied meer hebben onndat er veel meer reuring is
in het park, ongewenste reuring, snelheid, ja, dan zal het op zijn nninst verminderen.
Dus hoe kleiner je het leefgebied maar, hoe meer effect dat heeft.

Mevrouw De Boer: En ik zou nog willen aanvullen op de vleermuizen. De dichte
parkranden zijn daar het nneest belangrijk voor. Daar vliegen ze, daar foerageren ze. En
dan moet je ook niet vergeten dat het park niet een geIsoleerd natuurgebied is. Ze
hebben ook contact met andere natuurgebieden in Zwijndrecht, in Dordtwijk. Die routes
dat is heel erg belangrijk, dus als je daar meer transparantie creeert dan hebben die
vleermuizen geen leefgebied meer. Die verdwijnen dan, terwijI ze beschermd zijn.

De voorzitter: Oke, mijnheer Stolk.

De heer Stolk: Ja, niet veel. Ik wil de dames bedanken voor hun input en wij als VSP
willen graag die input meenemen naar de toekomst toe.

De voorzitter: Oke, heeft er nog iemand een vraag aan deze dames? Mijnheer Cobben.

De heer Cobben: Nou, niet zozeer een vraag, maar ik wel wil graag een reactie geven.
Kan dat nu?

De voorzitter: Nee, het is nu echt bedoeld onn vragen te stellen aan de insprekers.

De heer Cobben: Oh, nou, die heb ik niet.

De voorzitter: Nee? Oke, prima. Dan dank ik de dames hartelijk en dan gaan we de
dames verruilen voor mannen. U krijgt in de tussentijd van mevrouw De Boer een setje
uitgereikt terwijI we wisselen. En aan tafel komen
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Mevrouw Smeele: Ik wil u toch bedanken voor uw luisterende oren, want dat heb ik heel
erg gewaardeerd.

De voorzitter: Graag gedaan. Ja, ik heb ze hier. Mijnheer Fraterman, mijnheer
Kuhlmann, een andere dan die er al zit, en de heer Steeg. Oh, het is geen familie? Dank
je. Goed, we gaan verder met de volgende insprekers, daarna doen wij even een korte
pauze. We hebben tot half tien. Nou ja, goed u weet in welke tijd u het erin moet
persen, zeg maar. Heren, heeft u nog een voorkeursvolgorde of beginnen we gewoon in
hoe ik u voorgesteld hebt? Mijnheer Fraterman als eerste?

De heer Fraterman: Ja, prima hoor.

De voorzitter: Ja? Gaat uw gang.

De heer Fraterman: Ja bedankt voor de gelegenheid om in te kunnen spreken. Mijn
naam is Niek Fraterman van de Fietsersbond. Al vele jaren is er een enornn tekort aan
stallingen bij het station, dus de Fietsersbond was erg blij toen we hoorden dat de
gemeente in sannenwerking met ProRail een nieuwe fietsenstalling ging ontwikkelen aan
de zuidzijde. Waarom aan de zuidzijde, want daar komen ook de meeste fietsers
vandaan, dus het is ook een logische locatie. Door die stalling komen helaas wel een
aantal bomen te vervallen, maar er is nog wat verwarring over welke bomen nu komen
te vervallen vanwege de staling en vanwege andere redenen. Dit is het plan van de
gemeente, staan alle bomen die gekapt worden. Ik denk dat de meeste raadsleden het
wel kennen. Maar als je gaat kijken van de 118 bomen worden er 7 gekapt vanwege de
stalling, 9 vanwege het voorplein en 12 vanwege de bredere paden. Er worden van die
fietspaden van zes meter getekend. Eigenlijk zijn het geen fietspaden, het is Shared
Space, dus wandel-, fietspaden waar een breedte gekozen is van zes meter. Dat
betekent dus dat een totaal van 128 bomen die gerelateerd zijn aan fietsen, dus er gaan
nog 90 bomen worden gekapt om allerlei andere reden. Moeten we even in perspectief
plaatsen. Recent hebben we trouwens wel gehoord van de gemeente dat ze nu ook wel
20 bomen nog extra kunnen sparen binnen de kaders van het plan. Maar welke bomen
dat zijn heb ik geen informatie over. Wat verder belangrijk is voor de stalling is dat het
goed bereikbaar is, veilig bereikbaar, maar ook de sociale veiligheid. De huidige stalling,
daar zijn heel veel klachten, over sociale veiligheid in het park. Nou, sociale veiligheid is
altijd iets wat toch een beetje subjectief is, maar ik denk wel dat het belangrijk is, want
de stalling gaat gebruikt worden door woon-werkverkeer, scholieren die daar ook in de
winter en donker naartoe nnoeten, dus het is toch iets denk ik waar ook toch wel
aandacht aan besteed moet worden. Nou, sociale veiligheid ontstaat door zichtlijnen,
open lijnen. Ik heb van de gemeente begrepen dat ontstaat vooral door het kappen van
struiken. De gemeente heeft aangegeven dat geen enkele boom moet worden gekapt
vanwege sociale veiligheid, want die bomen Gewoon langs die stamnnen kan je kijken,
die kruinen zijn hoger, dus op zich geven de bomen geen probleem met sociale
veiligheid. Zeker het fietspad wat loopt van het station naar de Nassauweg. Daar is het
nu al eigenlijk heel open, dus daar hoeven de perken rond het station ... Moet het perk
wat gekapt worden, of niet gekapt. Sorry, en struiken weggehaald worden, maar het
bestaat nu deels uit brandnetels een andere struiken, dus daar is volgens mu j niet het
probleenn. Het fietspad naar de Krispijnseweg, daar liggen nu wel wat struiken langs. Ja,

36



en daar zouden wel wat struiken vanwege de sociale veiligheid weggehaald kunnen
worden, maar dat is een keuze hoever je ernnee wit gaan. Als ik nu kijk naar de
fietsroutes die nu door het park lopen kan je onderscheid maken in drie routes. Een is de
route die vanaf de Nassauweg of de Mauritsweg naar de stalling gaat lopen en die ook
gebruikt pat worden door auto's van de kinderboerderij, en waar daar straks ook
discussie over was. Nou, er is gekozen voor een breedte van zes meter. Dat lijkt te
royaal, maar als je kijkt, stel je zou er geen Shared Space van maken maar een apart
fietspad en een apart wandelpad dan praat je over een fietspad van drieenhalve meter.
Dat is eigenlijk al een vrij beperkte maat voor een tweerichtingsfietspad. Tegenwoordig
gaan we liever uit van vier meter. Maar goed, drieenhalve meter zou nog kunnen, plus
twee meter wandelpad zit je op vijfeneenhalf meter. Dus als je twee aparte paden ziet
dan is het vijfeneenhalf meter. Er is gekozen voor zes meter. Wellicht kan je zeggen:
nou, die zes kan vijfenhalf zijn. En misschien kun je zeggen: als je een boom kan sparen
door het lokaal vijf meter te maken, lijkt me dat wel kunnen. We hebben begrepen van
de gemeente dat het maar heel beperkt iets oplevert als je naar vijfenhalf meter gaat, in
ieder geval voor dat pad. Als je kijkt naar de twee andere paden heb je een pad wat
loopt ten westen van de vijver ook vanaf de Mauritsstraat. Dat is eigenlijk een nieuw
fietspad. Dat was vroeger een wandelpad. Dat zou een fiets- en wandelpad zijn. Ja, daar
lijkt zes meter vrij royaal en dan lijkt me ook dat je daar met vijfenhalf of vijf meter ook
wel uit de voeten kan. Of dat veel bomen oplevert die niet gekapt hoeft te worden dat
zal beperkt zijn. Ik denk wel met een wat slingertje aan te leggen kan je onn de boom
heen. Het wordt niet in het ontwerp als hele mooie rechterlijnen getekend, een beetje
een tekentafelontwerp, maar door wat slingers aan te brengen kan je wellicht ook al wat
bomen uitsparen. Als je kijkt naar het fietspad naar de Krispijnseweg dat bestaat nu uit
een wandelpad van twee meter en een fietspad van tweeenhalf, sonns drie meter. Dat is
ook al bijna vijf meter, viereneenhalf, vijf meter wat er ligt. Ja, die tweeenhalve meter
voor een fietspad is echt te weinig, het moet echt drieenhalve meter worden. Dan zou je
ook daar als je het zo laat zou je met voetpad en fietspad op vijfenhalf meter uitkonnen.
Als je gaat naar Shared Space kan je daar wellicht vijf meter van maken lokaal, want ja,
dat wordt vaak efficienter gebruikt. Dus die zes meter nu is wat royaal. Terugbrengen
kan, maar of het veel bomen spaart, als ik kijk gewoon naar het kaartje - dat is dit pad
- zie ik eigenlijk 4 of 5 bomen die nu erlangs staan die mogelijk gekapt nnoeten worden

De voorzitter: Wilt u wel langzaam gaan afronden?

De heer Fraternnan: Ja. Maar dat zou wellicht wat beperkt kunnen worden. Ja, tot slot
eigenlijk. Ja, als je kijkt naar de fietsenstalling die zou ik gewoon willen handhaven.
Wijzigen van een stalling betekent gewoon eindeloos discussies met ProRail en nnogelijk
verlies van subsidie. Dat zou een ramp zijn, vind ik. Dus die stalling zou ik zeggen: ja,
dat besluit is eenmaal genonnen dus die zou gehandhaafd moeten blijven. De
toegangsweg er naartoe is ook belangrijk, dus ik zou de raad willen verzoeken onn te
besluiten onn de toegangsweg en de stalling om daar een besluit over te nemen. En over
de rest van het park, ja, daar is de Fietsersbond eigenlijk geen belanghebbende in. Dan
zou ik zeggen: praat met de bewoners en andere belanghebbenden of daar nog andere
opties zijn dan het voorliggende voorstel. Verder zou ik een verzoek aan de gemeente of
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te kijken of door lokaal wat smaller en wat slingertjes aan te brengen wellicht wat
bomen gespaard kunnen worden bij de aanleg van de fiets- en wandelpaden.

De voorzitter: Dank u wel. Ik heb het klokje maar net iets eerder uitgezet want u heeft
het ernstig overschreden, maar goed. Mijnheer Kuhlmann die gaat dat net iets beter
doen, denk ik. Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dat hoop ik, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Ik zit hier nannens
Stichting Reizigersoverleg platform en Reizigersplatform Drechtsteden, en mijn naam is
Paul Kuhlmann. En na 75 jaar is het Weizigtpark toe aan vernieuwing. En de functie van
het park is in de loop van de jaren veranderd, en het is goed dat je aansluit op de
toekomst en dus op het huidige gebruik. Nu is er ook een ingang van het NS -station aan
de Weizigt-kant. Er wordt bij de herinrichtingtermijn gekeken naar het onderhoud van
het park maar ook naar de nieuwe inrichting van de tunnel naar de perrons en naar de
andere kant van het station. Zoals ik al zei is er achterstallig onderhoud in het park. Het
groen, nneubilair en de paden zijn toe aan vervanging of hebben onderhoud nodig.
Daarnaast wordt het park ook veelvuldig gebruikt door steeds meer fietsers en
wandelaars. In het nieuwe ontwerp wordt hier rekening mee gehouden. Wij juichen het
daarom zeer toe dat het nieuwe ontwerp uitgaat van een veilig, biodivers en
toekomstbestendig park. Zo moet het park tientallen jaren mee en kunnen voor alle
gebruikers. Of u nu alleen doorheen fietst naar het station of heerlijk speelt of uren op
een kleedje in de zon ligt, elke gebruiker ervaart een verbetering van het park. Bij de
nieuwe ingang van het station is ook plaats voor een fietsenstalling met plek voor ruim
2000 fietsen. Ook wordt ernaar gekeken naar het vergroten van de sociale veiligheid
door in een aantal delen van het park hoge struiken te vervangen door lagere planten.
In het ontwerp is geprobeerd zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. Helaas
moet een aantal bomen toch weg. Dit voor het verbreden van paden en de bouw van de
fietsenstalling, en onn gezonde bomen meer ruimte te geven. In totaal worden er 117
bomen gekapt maar er worden 145 bomen in verschillende soorten en formaten geplant.
Wij vinden dit een annbitieus plan en vinden ook dat het plan zo uitgevoerd moet
worden. Wij steunen dit dus van harte. Tot slot wil ik ook als regelmatige reiziger van
NS en dus ook regelmatige bezoeker van het station pleiten voor dat de rest van het
station ook nodig aan vernieuwing toe is. Dank u wel, nnevrouw de voorzitter.

De voorzitter: Ik denk dat ik dat met u eens ben, ja. Dank u wel. En mijnheer Steeg,
gaat uw gang.

De heer Steeg: Dank u wel, voorzitter. Ik hoop niet dat het consequenties heeft dat we
eerst vier jonge vrouwen hebben gehad en nu drie oude mannen. Maar toch. Geachte
raadsleden, u spreekt vandaag opnieuw over de herinrichting van het Weizigtpark. Het
plan daarvoor is een jaar geleden door uw raad unaniem aanvaard. U krijgt er nog twee
petities overhandigd. Althans dat neem ik aan dat dat op enig moment nog gebeurt. Die
roepen op tot, en ik citeer, het zoveel nnogelijk beperken van de kap en het inbrengen
van zo min nnogelijk asfalt en beton in het park. Wij, Bomenridders Dordrecht - daar
ben ik de woordvoerder van - zijn pas betrokken geraakt bij de herinrichting van het
park in februari van dit jaar. We hebben gekeken of het ook met minder kap kon door
een andere ontsluiting te bedenking voor de kinderboerderij en de calanniteiteningang
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van het station. Dat leverde helaas geen besparing op voor het aantal te kappen bomen.
We hebben daarom op dat moment geen bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning.
Overigens heeft niemand bezwaar gennaakt. Wij Bomenridders vinden dat iedere
gekapte boom er een te veel is. Daarom hebben we recent concrete voorstellen gedaan
om alsnog extra bomen te ontzien. Als die voorstellen worden overgenomen leidt dat tot
het niet kappen van ongeveer 30 van de vergunde 117 bomen. Met name bomen die
gekapt zouden worden voor zichtlijnen kunnen volgens ons blijven staan. Wij dringen er
bij u op aan het college te vragen inderdaad van de vergunning voor die 30 bomen af te
zien. Tegelijk zijn wij Bomenridders ervan overtuigd geraakt dat het plan zoals door uw
raad vastgesteld een aanvaardbaar plan is, mits die 30 bomen blijven staan. Veel bomen
zijn er slecht aan toe door de diepe ligging van het park en de slechte afwatering nnaar
ook door slecht onderhoud. Toch verwachten wij dat het kroonvolume van alle bomen in
het park binnen 10 jaar hetzelfde niveau bereikt als nu met 145 nieuwe bomen en
klimaatbestendiger, duurzamer en minder gevoelig voor ziektes, mits de gemeente het
park van nu af aan wel goed onderhoud. Binnen diezelfde tijd zal de biodiversiteit sterk
toenemen is onze verwachting door boomstron ken te laten staan en mits er een scala
aan bomen en struiken wordt geplant. Door iets aan sociale veiligheid te doen wordt het
park echt geen kale bende. Dat hangt af van wat je ervoor in de plaats zet, dus mits zo
biodivers mogelijk, en dat kan. Het plan creeert de voorwaarden voor prachtige
vrijstaande monunnentale bomen. Door het smaller houden van het fiets-, voetpad
tussen de Mauritsweg en de Krispijnsetunnel, bijvoorbeeld tot vijf meter in plaats van
zes, kan dat nog eens 5 extra bomen sparen. Vanwaar al die connmotie de laatste
weken, waar is het nnisgegaan? Misschien is er formeel wel genoeg gecommuniceerd
nnaar was het een basale communicatiefout een bord te plaatsen met een artist
impression die velen op het verkeerde been zet. Vervolgens zijn bomen van rode
nummers voorzien zonder nadere toelichting. Misschien was het verzet ook zonder deze
blunders net zo groot geweest. Dat doet echter niets af aan wat in onze ogen uiteindelijk
een aanvaardbaar plan is. Voorwaarde is wel dat u de organisatie in staat stelt het park
goed te onderhouden. Enkele maanden geleden zaten we hier ook onn te spreken over
wat de gemeente minimaal moet reserveren voor goed groenonderhoud. Daarbij bleek
dat het met de bestaande budgetten totaal onnnogelijk is het publieke groen fatsoenlijk
te onderhouden. Hier ligt voor u als raad een grote taak: zeker stellen dat er genoeg
geld is. Wij rekenen op u. Wij Bomenridders gaan niemand verwijten dat hij te laat is
met bezwaren. Over het plan kun je nog steeds van mening verschillen, maar tegelijk
zien wij een uiteindelijk toekomstbestendig plan. Met de aanpassing van het niet kappen
van die 30 plus bomen zou u onzes inziens recht doen aan de vraag van de petities: zo
min mogelijk kappen. Daarbij gaan wij het college houden aan de toezegging 145
nieuwe bomen te planten, ook grotere. We bepleiten daarbij een zorgplan voor de
nieuwe aanplant te delen met de omgeving. Deze gortdroge zomer heeft ons laten zien
dat nieuwe aanplant meer aandacht en vooral water nodig heeft. Dat moet ook in het
park gebeuren. Bepleit u dat bij het college? Dank voor uw aandacht.

De voorzitter: Dank u wel. U alle drie bedankt overigens. We beginnen gewoon aan die
kan, mijnheer Cobben. Die heeft de eerste vraag.
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De heer Cobben: Ja, hartelijk dank voor uw toelichting. En we hebben eerst het verhaal
van de dames gehoord die de omwonenden vertegenwoordigen. U vertegenwoordigt
andere organisaties, en ik zou graag willen weten van de heer Kuhlmann en de heer
Steeg wie jullie vertegenwoordigen. Hoeveel mensen zijn lid van jullie organisaties? Ik
wil een beeld kregen van de representativiteit van u beiden.

De heer Kuhlmann: Daar kan ik misschien als eerste antwoord op geven. Ja, wij zijn dus
een stichting die in oprichting is, dus wij zijn allennaal pas begonnen eigenlijk, en dat is
naar aanleiding van de Qbuzz-lijnen die opeens gingen veranderen, en vooral lijn drie.
En toen hebben wij gezegd vanuit Crabbehof dat we iets moeten doen voor reizigers. En
dus zo is eigenlijk dat idee ontstaan. Dus wij vertegenwoordigen gewoon de reizigers
hier vanuit Dordrecht.

De heer Cobben: Hoeveel eden heeft u?

De heer Kuhlmann: Nou, dat weet ik niet. Wij hebben geen eden. Nog niet tennninste.

De heer Cobben: Dus u vertegenwoordigt uzelf?

De heer Kuhlmann: Nou nee, want wij zijn wel van nnening dat wij de reizigers
vertegenwoordigen want wij zijn enquetes gaan houden bij allerlei standplaatsen. Bij
bijvoorbeeld Qbuzz op het station zijn er mensen dus gaan polsen wat die ervan vonden
van het vervoer hier in Dordrecht bijvoorbeeld. Nou, daar kwamen allerlei vragen en
opmerkingen over, dus wij vertegenwoordigen wel degelijk de reizigers.

De heer Cobben: Maar kunt u dan toch iets specifieker zijn? Heeft u donateurs en
hoeveel...

De voorzitter: Mijnheer Cobben. Nee, ik vind dit geen keurige vraag, zeg maar.

De heer Kuhlmann: Nou, het is wel een keurige vraag, maar kijk, ik wil het toch wel wat
nuanceren onndat wij zijn nog niet eens een jaar bezig. En wij zijn nu nog bezig om een
stichting te vormen. Daar hebben we at nnoeite mee. Wij kunnen geen notaris vinden om
een stichtingsakte op te nnaken bijvoorbeeld. Nou dat is lastig. Wij vinden dat heel erg
lastig, en dus wij kunnen niet anders als dat wij eerst een stichting zijn en dan pas
kunnen wij wat gaan doen. Want wij proberen ook een invloed te krijgen op Qbuzz, met
de directie bijvoorbeeld. Maar dat krijgen wij nu gewoon niet. Ik ben van de week bij de
vergadering geweest van de Raad van State ... Of nee, bij de Provinciale Staten waar wij
vorige week een vergadering hadden over Qbuzz, hoe dat ging. Nou, u kent allemaal de
uitslag daarvan, van die vergadering neem ik aan. En dus dat is lastig. Dus ja, ik kan
niet anders, snapt u? Dus het is nu moeilijk om te zeggen die en die mensen
vertegenwoordigen wij. Wij hopen alle reizigers, maar dat weet ik niet. Sorry mevrouw
de voorzitter, ik denk dat het zo

De voorzitter: Ik keur het goed. U had aan twee mensen deze vraag gesteld?
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De heer Stem Ja, ook aan nnij. De Stichting Bomenridders is wel een bestaande
stichting en die vertegenwoordigd alleen zichzelf. Ik ga niet pretenderen dat ik de halve
bevolking van de stad vertegenwoordig, maar wel de invalshoek van hoe ga je met
bomen in deze stad om.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Mijn eerste vraag is voor de heer Steeg van de Bomenridders. In
antwoord op mijn vraag aan het college heeft het college gezegd dat het college de
bereidheid heeft gevonden om bomen die bij de planuitvoering gezien hun slechte staat
nu direct vroegtijdig vervangen zouden moeten worden, volgens het college. De
bereidheid heeft dus kennelijk om pas binnen een aantal jaar deze te vervangen als ze
dreigen om te vallen, en dat betreft circa 20 bomen. En u zegt dat u bij het college heeft
gepleit om 30 bomen te laten staan vanwege de zichtlijnen. Dus kan ik daaruit opmaken
dat er 50 bomen kunnen blijven staan of tel ik het dan verkeerd op?

De heer Steeg: Ik vrees dat u zichzelf rijk rekent inderdaad. Ik heb alleen de zichtlijnen
genoemd, maar het betreft inderdaad ook bomen die nog in redelijke staat verkeren.
Maar heel belangrijk voor ons is dat vooral bomen de ruimte krijgen om groter te
worden. Het kroonvolunne is bij een aantal bomen die veel te dicht op elkaar staan nu
problematisch, en dat geeft ook de verdichting van het park aan van de afgelopen tijd.
Maar vooral als je dus solitaire bomen beter kunt laten staan dan groeien ze uit tot de
grote bomen zoals de plataan die vlak bij het sportveldje staat. Dat is een fantastische
boom. Dat is een van die 30 bomen die wat ons betreft blijft staan.

De heer Groenewege: Dus die 30 bomen dat zijn bomen die vanwege zichtlijnen gekapt
zouden moeten worden en bomen die vanwege hun onderhoudsstaat gekapt zouden
moeten worden samengenomen?

De heer Steeq: Vooral de eerste groep.

De heer Groenewege: Oke. Nee, ik ga nog aan het college wat duidelijkheid vragen
daarover, want die cijfers krijg ik niet helder. Dan had ik nog een vraag aan de heer
Fraterman, als ik dat goed zeg, van de Fietsersbond. Wat nnij altijd aan dit plan heeft
bevreemd is dat aan de ene kant, zoals al is gezegd door de heer Struijk van de
ChristenUnie, wordt het Weizigtpark door mensen gebruikt als een doorstroompark
waarbij je wilt doortrappen om op tijd op je werk te zijn via het station, en aan de
andere kant worden deze paden nu ingericht als een Shared Space. En volgens mij is
een Shared Space niet bedoeld om door te trappen. En ook, als ik de bewoners hoor dan
gruwen ze ervan, dat het Weizigtpark als een soort verkeersader wordt gezien en zien ze
het liever als een park waar je ook rustig kan wandelen. En dit is ook gerelateerd aan
bomenkap omdat het college zegt dat bochten niet te snnal gennaakt kunnen worden
omdat je moet kunnen doortrappen. Dus nnijn vraag is hoe staat de Fietsersbond
ertegenover, hoe staat u tegen die smalle bochten en hoe kijkt u aan tegen doortrappen
versus Shared Space?
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De heer Kuhlmann: Shared Space kan wel degelijk in een omgeving waar je ook gaat
doortrappen, dus je kan een apart voetpad, apart fietspad. Nou, dat heeft ook voor muj
het antwoord van het college aangegeven het lijkt veilig, maar op een gegeven moment
gaan ook de voetgangers op het fietspad lopen en andersom. Als je gewoon een brede
laan hebt wordt het gedeelte voetgangers en fietsers, en dat kan voor een route naar
het station ook goed functioneren. In andere steden wordt het ook gebruikt. Allebei kan.
Het is niet een heel sterke voorkeur het een of het ander. Alleen voor wat betreft het
ruimtebeslag maakt het heel weinig uit. Zoals ik straks at uitlegde men denkt: goh, zes
meter. Maar als je een voetpad van twee meter en fietspad van drieenhalf, vier meter
heb je ook zes meter, dus vierkante meter asfalt maakt het niet veel uit. En je kan ook
als je nu vijfenhalf meter aanlegt kan je later ik trek er nog een streep op dan kan je het
weer indelen als je denkt: het voldoet niet. Dus achteraf kan je het ook nog corrigeren
als je zou willen. Wat betreft de bochten. Ja, ik denk dat daar nog wel Ik zeg het is
heel erg een tekentafelontwerp. Ik denk dat je daar nog wel Dit zijn die rode lijnen die
je ziet. Ik denk dat daar nog wel wat met wat creativiteit om bomen heen gewerkt kan
worden. Een bochtstraal die ietsje of meer of minder is, daar vindt u de Fietsersbond
niet tegen, hoor. Nee, dus ik denk daar nog wel mogelijkheden zijn om wat bomen te
sparen, maar dan moet je niet in grote aantallen denken. Dan praat je echt over
misschien 2 of 4 bomen. Zo is het is ook weer niet dat er ineens tientallen bomen, zou ik
wel zeggen. Vanwege het verbreden van de paden praat je over 12 bomen.

De voorzitter: Oke, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Kuhlmann
van de Reizigersbond en voor mijnheer Fraterman van de Fietsersbond. Eerst wat betreft
de Reizigersorganisatie. Heel fijn dat u er bent. We kennen uw reizigersorganisatie als
een organisatie die zich vaker laat horen en heel goed dat u denk ik ook breed
infornnatie inwint bij reizigers. Dan zult u vast ook wel wat horen over de
veiligheidsbeleving op die route door het park en heen. En ik ben benieuwd of u het ook
een goede - ik denk dat ik al een idee bij hebt maar - gedachte dat je als voetganger
niet straks alleen loopt maar juist over een pad wat je deelt met het liefst zoveel
mogelijk, dus ook met de fietsers zodat het wat veiliger is.

De heer Kuhlmann: Ja, en dat soort specifieke vragen hebben wij natuurlijk niet gesteld,
want het ging eigenlijk over het Qbuzz-gebeuren. Daar hebben wij vragen over gesteld
en Blue Amigo, dus niet zozeer over dat fietspad. Maar ik denk als ik zelf na ga dat dat
natuurlijk wel belangrijk is dat daar aandacht voor is. Dat is ook zo. Maar ook vooral de
sociale veiligheid van dat hele pad, want ik nnaak er ook wel eens keer gebruik van dat
ik daar 's morgens vroeg ... Of nee, 's avonds laat langs of door moet door dat park en
dan heb ik toch een beetje een unheimisch gevoel, zal ik maar even duidelijk zeggen.
Dus dat kun je eigenlijk tegenhouden door dat opener te laten zijn en door betere
verlichting enzovoorts, dus dat vind ik wel belangrijk. Dus dat is het eigenlijk.

De heer Kuhlmann: Dank u, helder. Dan heb ik heb nog een vraag voor de heer
Fraterman van de Fietsersbond. We hoorden eerder vanuit Natuurlijk Weizigt het idee
als je nu die fietsenstalling anders maakt, kleiner met minder begane grondplekken en
meer op de bovenverdieping dat je je fiets omhoogtilt, dat zou, hoorde ik, wat dat
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betreft een verbetering zijn. Daar is natuurlijk niet iedereen even fysiek handig, hoe
kijkt u daar tegenaan? Zou dat een verbetering zijn als je minder begane grondplekken
in de fietsenstalling

De heer Fraterman: Nee, eigenlijk is het sowieso nu al die aantal stallingen worden voor
een deel bereikt door een dubbeldeksrek waarbij je moet tillen. Nou, met bijvoorbeeld
de huidige e -bikes is het al bijna onmogelijk voor een wat minder krachtig persoon om
dat te doen, dus daarnnee zie je al dat een deel van de plaatsen eigenlijk niet bereikbaar
is. Dus hoe meer je van die dubbeldeksrekken neerzet hoe minder stalling je eigenlijk
overhoudt die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Dus dat betekent toch dat helaas
wij de voorkeur hebben voor de huidige stalling ondanks het feit dat dat consequenties
heeft voor de inrichting van het park.

De heer Kuhlmann: Helder. En dan nog een laatste vraag aan u. U noemde ook de
fietspaden met het idee van leg er nnisschien een bocht in. U liet ook die tekening zien.
Wat ik zie als ik mensen die de trein willen halen door het park heen fietsen, dat mensen
doorgaans ook wel voor de meeste rechte route kiezen, en dat dat sonns zelfs ook
betekent Niet iedereen is denk ik zo'n Ik ben denk ik een hele nette fietser.
Misschien zijn er ook mensen die het wat minder net doen, die gaan dan van het pad af.
Is het om die reden juist niet handig om toch te kiezen voor paden die rechtstreeks of
een beetje zonder al te veel kronkels naar de plek gaan waar mensen nnoeten zijn?

De heer Fraterman: Jawel, maar kijk, het is een hele flauwe bocht. Dit zijn de rode
lijnen, die fietspaden, die zijn niet helemaal recht, dus dat betekent eigenlijk een hele
lichte slingering om dus al rond een boom te komen. Dus dat betekent het pad verplaats
je misschien een halve meter of een meter. Dus in die zin blijft dat nog vrijwel recht, het
pad, en zie ik niet dat het nu echt problennen oplevert voor een fietser die naar het
station is.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste, graag zonder al te veel inleiding.

De heer Kleinpaste: Ik ga het proberen zonder al te veel inleiding. Het is overigens voor
het eerst dat ik het microfoontje indruk he, laten we wel wezen. Ik heb een vraag aan
de heer Fraterman en een vraag aan de heer Steeg. En ik zal de vragen maar in een
keer stellen dan kan dat zo kort mogelijk. De vraag aan de heer Fraterman is een beetle
aanhakend op het doortrappen waar nnijn collega van de Partij voor de Dieren het over
had. Kunt u lets zeggen over het gezamenlijk gebruik van die Shared Space? Dat
doortrappen naar het station lijken mu j vooral forensen, en wandelaars zitten er op
andere momenten van de dag. Zit dat spanningsveld er wel zo heftig? Dat is een
concrete vraag om dat Shared Space duidelijk te krijgen. En mijn vraag aan de heer
Steeg is: heeft u ook contact gehad met de jongedannes zoals u ze noennde van Weizigt
Natuurlijk, en heeft dat tot een zeker vergelijk tussen de Bomenridders en de
actievoerders rondonn het Weizigtpark geleid?

De heer Fraterman: Nee, ik denk dat u gelijk heeft. De fietsers zullen over het algemeen
de forenzen zijn die 's nnorgens naar het station fietsen. Dat betekent ook vaak redelijk
eenrichtingsverkeer, beperkt verkeer de andere kant uit. En de wandelaars zullen op
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andere tijdstippen daar lopen, dus daar zal het Shared Space ook denk ik goed mogelijk
zijn. Het aantal auto's wat op de ene weg rijdt heb ik niet echt veel zicht op. Dat zou
mogelijk nog een ... Maar ik denk dat dat een aparte discussie is hoeveel auto's er
mogen en kunnen rijden, maar dan zou je ook een soort misschien nog venstertijden
kunnen instellen dat die het alle tijden van de dag die auto's maar neer kunnen
scheuren overheen, onndat ik zie meer zorgen over auto's plus fiets plus wandelaars dan
fietsen plus wandelaars. Daar is op heel veel plekken al ervaring nnee. En in Dordrecht
bijvoorbeeld de Wantijdijk, die is nog veel smaller, dat is ook een Shared Space
eigenlijk. Daar wordt bijvoorbeeld op het weekend ook flink wat wandelaars en fietsers
gaan er tegelijk overheen.

De heer Steeq: Ja, mijnheer Kleinpaste. Wij hebben een keer met een aantal van de
dames die hier net hebben ingesproken sannen door het park gelopen en bij die
gelegenheid is het door ons wel duidelijk geworden dat Weizigt Natuurlijk eigenlijk het
hele plan en alle beeldstukjes van het plan afwijst. Dat was van ons vanuit de
Bomenridders nooit het geval. Wij geven de voorkeur aan om zoveel mogelijk vanuit de
inhoud van de bomen, de afzonderlijke bomen te kijken wat is er nog aan te doen, in het
gegeven dat wat ons betreft de raad al besloten had. Dus daarna hebben we inderdaad
geen contact meer met elkaar gehad.

De voorzitter: Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Misschien gelijk ter aanvulling hierop dan, want
uw voorgangers hebben dus aangegeven dat ze in beginsel helemaal geen
betrokkenheid hebben gehad of niet gehoord zijn geweest. Mijn vraag is aan jullie, in dit
geval jullie alle drie, in hoeverre bent u betrokken geweest in het hele proces? Want ik
hoor toch wel positieve verhalen vanuit jullie als ik dat vergelijk met de verhalen van uw
voorgangers.

De heer Steeq: Zal ik eens beginnen? Wij zijn inderdaad enigszins betrokken geweest,
dus ik heb al aangegeven dat we in februari voor het eerst met de organisatie erover
hebben gesproken. Ik geloof dat we twee of drie keer in het park zijn geweest met de
organisatie. En ja, we hebben vooral onze energie gestoken in het identificeren van de
bomen die wat ons betreft kunnen blijven staan.

De heer Fraternnan: Ja, de Fietsersbond is betrokken geweest. Ik denk 2018, '19 als we
spreken over het hele inrichtingsplan, maar dat is wel op een hoog niveau. Toentertijd
was er nog niet welke bomen verdwijnen er dan. Dit is echt hoog niveau, een soort in
schetsnnatig is er toen gesproken over de inrichting rond het station. Maar niet in detail
van wat heeft dat voor consequenties voor bomen, en moet je nu de breedte, is dat zes
meter of vijfenhalf meter? Dat detail zijn wij niet bij betrokken geweest. Ikzelf trouwens
niet, hoor, er was een voorganger, maar die is helaas niet meer aanwezig.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Aan deze kant. 0, sorry. Dank u wel, nnijnheer Struijk.

De heer Kuhlmann: Sorry. Ja, ik denk vanuit ons, wij kijken natuurlijk naar alle belangen
van de reizigers, die staan bij ons voorop. Dus dit is ook in het belang van reizigers
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omdat natuurlijk gekeken wordt naar de ingang van het station, hoe kan je dat beter
maken. Dus dat is eigenlijk onze insteek voor wat betreft onze inzet hier. Is dat een
goed

De heer Safranti: Alle antwoord is goed, alleen nnijn vraag was natuurlijk in hoeverre
bent u in het verleden betrokken geweest net als uw andere partners?

De heer Kuhlmann: Nee, wij zijn er verder niet echt bij betrokken geweest, omdat onze
aandacht ging meer naar de Qbuzz eigenlijk als dit eigenlijk. Maar wij vinden ook dat
natuurlijk het spoor hebben ook reizigers, dus in dat opzicht is het zo.

De voorzitter: Oke, aan deze kant nog iennand? Nee? Oke, mijnheer Damen.

De heer Damen: Ik heb een vraag voor de heer Fraterman. Is er in het overleg wel eens
overwogen om de fietsenstalling op de plaats te situeren van de Park and Ride? Doordat
de Park and Ride enigszins wordt ingekort maar waardoor voor de fietsenstalling geen
bomen zouden hoeven sneuvelen, en evenmin voor de route voor de fietsenstalling
langs naar de dierenboerderij ook geen bar-nen zouden hoeven sneuvelen. En wat zijn
daarbij de afwegingen geweest?

De heer Fraterman: Nee, ik kan niet zeggen of die optie al eens bekeken is. Ik weet niet
hoe het zit ook met die eigenaars van die grond. Dus nee, daar kan ik u geen infornnatie
over geven. Ik denk dat de gemeente meer weet wat de actualiteit Dat ben ik in ieder
geval niet bij betrokken geweest toentertijd, en dus daar kan ik u geen infornnatie over
geven.

De heer Damen: En zou een dergelijke locatie voor het gebruik van de fiets nadelig zijn
of zou dat niet echt uitnnaken?

De heer Fraterman: Nou, dat zou ik wat verder moeten uitwerken. Ik denk nog steeds
als je dan een route door het park zou hebben, dus ik denk wat betreft de fietspaden
door het park zie ik niet hele grote verschillen dan. Aileen je zou dan het autoverkeer
door het park niet hebben. Dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn, maar dan nnoet je
het echt verder in detail uitwerken. Ik weet niet of dat kan qua vierkante meters. Het is
ook ietsjes verder van het station verwijderd. Nou ja, dan moet je een heel nieuw
ontwerp maken, maar dat zou je opnieuw moeten bekijken voor je daar echt kan kijken
wat daar aan mogelijkheden zijn. Maar nogmaals, ik kan u geen informatie geven of die
optie wel of niet bekeken is, nee.

De voorzitter: U heeft ze at een aantal vragen gesteld mijnheer Groenewege, dus, en we
hebben bijna geen tijd meer over om nog het andere stukje van deze
commissievergadering te doen. Dat is prima natuurlijk, want de insprekers geeft altijd
een waarde, dus dat is verder geen probleem. Maar ik wil dit gedeelte nu wel afronden.
Ik stel voor dat we even twee minuten pauzeren zodat iedereen even wat te drinken kan
pakken enzovoorts en dan hebben we zo nog 25 minuten voor het overige gedeelte.

SCHORSING
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EINDE SCHORSING

De voorzitter: Oke. Nou ja, goed. Ik bedoel we zitten niet bij de breiclub, mijnheer
Kuhlmann. En ik heb u net at gezegd dames en heren wilt u alstublieft weer gaan zitten.
En dat was twee nninuten, dat werden er al zes, dus meer zelfs, geloof ik. Ik wil, voordat
ik u het woord geef mijnheer Damen, even zelf. Ik heb even overlegd met de
wethouders, met de ambtelijke ondersteuning en met de comnnissiegriffier. Wij hebben
het idee dat er nog wet wat vragen zullen zijn bij u. We hebben niet meer zo vreselijk
veel tijd, maar we hebben vooral ook het idee dat u iets ervan wilt vinden. En gezien dat
gegeven, en we dat nu niet op deze manier kunnen doen, wil ik u een voorstel doen om
vragen die u heeft zowel technisch als politiek die uiterlijk donderdag om twaalf uur bij
de griffie aan te leveren. Deze vragen zullen dan zo spoedig mogelijk beantwoord
worden door het college, en dat kan allemaal op basis van wat u vanavond gehoord
heeft, want u heeft ook heel veel infornnatie gekregen uit de insprekers. En dat advies is
dan vervolgens om, als u er iets mee wilt, ervoor te zorgen dat u een motie vreemd aan
de orde van de dag indient bij de raadsvergadering volgende week. Een andere optie is
er eigenlijk niet om hier een vervolg aan te geven. Dus dit is mijn voorstel, en mijnheer
Kleinpaste die wil daar aandacht op.

De heer Kleinpaste: Nou ja, ik heb daar wel een vraag over. In die zin, u geeft als enige
optie aan dat dat dan met een motie vreemd aan de orde van de dag kan. Daar kan ik
me wet iets bij voorstellen, nnaar ik zou me ook de opvatting kunnen voorstellen dat je
dan besluit het nog een keer te bespreken, oordeelsvormend, in deze sessie.

De voorzitter: Oke, ik ga het eerst allemaal even inventariseren. Mijnheer Damen, want
u wilde net ook al even het woord.

De heer Damen: Nou, u geeft een gedeelte antwoord. Ik zit met dezelfde wens als
mijnheer Kleinpaste, het zal niet zo vaak gebeuren.

De heer Kleingaste: Het is ook niet zozeer mijn wens.

De heer Damen: Dat is nnooi. Nu zijn we het weer eens. Ook ik heb het idee dat het
goed zou zijn als we ook nneningsvormend met elkaar zouden kunnen praten.
Oordeelsvormend, sorry.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Ik denk dat het voorstel zoals u dat zojuist deed
beter is. Er is at een besluit over genomen en als partijen daar dan iets mee willen, de
route van vragen stellen en dan eventueel in de raad met een motie vreemd.

De voorzitter: Dat is ook inderdaad de reden waarom ik het op deze manier heb
voorgesteld omdat er al een besluit ligt. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, twee vragen. De eerste vraag kunnen wij de vragen die wij
aan het college stellen voor het weekend beantwoord worden? De tweede vraag, kunnen
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wij niet als connmissie nu besluiten om deze onderwerpen door te schuiven naar
besluitvormend op de agenda van de raad van volgende week?

De voorzitter: Nee, mijnheer Groenewege, want zoals ik net zei er is al een besluit, dat
is van september 2021. Het enige wat u kunt doen om lets aan te passen of een andere
koers te laten kiezen is door een motie vreemd in te dienen, en dat moet u dan in dat
geval doen voor zondag twee uur 's middags. Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, ik ben het er sowieso mee eens om volgende
week in de raad hierover te spreken en te besluiten, want volgens mu j is het oak urgent
want er is een besluit genomen en er moet een start gemaakt warden met de plannen of
niet. En dat nnoet niet nog een maand gaan duren, want de volgende raad is pas in
oktober, dus zoveel tijd is er volgens mu j helennaal niet. Een tussenoptie zou wel kunnen
zijn dat je in de artikel 40 vragen als bespreekpunt agendeert, en dan kun je daarbij een
motie indienen. Maar dat komt voor mu j technisch niet zo nauw want of je nu een motie
vreemd of een motie bij de artikel 40 vragen indient, leidt feitelijk tot hetzelfde. Dus is
er oak een optie om gewoon de artikel 40 vragen als bespreekpunt te agenderen voor
de volgende raad met als bespreekpunt de eventueel in te dienen nnoties.

De voorzitter: Ik denk dat er een voorkeur kan zijn voor een motie vreemd, want dit is
in feite een herhaling van zetten. Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Het zit in het principiele, maar het zou kunnen dat meerdere
fracties moties vreemd gaan indienen, dan zou ik ze op z'n minst wel in een integrale
bespreking willen behandelen. Want nnoties vreemd warden voor je het weet ook drie
agenda punten .

De voorzitter: Nee, dan zullen we in dat geval ervoor zorgen dat de moties vreemd die
ingediend warden dat die tegelijkertijd warden besproken. Vreemd, ja. Mijnheer
Safranti.

De heer Safranti: Nou, ik ben het met uw voorstel eens, hoar. Ik denk dat we dat
nnoeten gaan doen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar deze kant. Knik, duim. Zo. Mijnheer
Groenewege, we gaan gewoon nog even speciaal met u contacten. U heeft nog gevraagd
namelijk of het voor het weekend het antwoord kan zijn. Die garantie ga ik u niet geven.
Ik weet wel dat daarop ingezet wordt.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, toch een punt, want ik kan me voorstellen dat het
voor een aantal fractie moeilijk is om het 48 uur van tevoren in te dienen als de
antwoorden dan pas komen met je motie vreemd. En wellicht dat we daar niet zo strak
aan moeten zitten en dit karakteriseert als lets urgents, en daar geldt die eis niet.
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De voorzitter: Nee, prima mijnheer Van der Kruijff. Maar kijk, ik denk dat partijen een
redelijk idee hebben van wat ze graag zouden willen zien. Wellicht daar een vraag over
stellen, maar dat al wel eventueel in een motie vreemd kunnen fornnuleren. En op het
moment dat het antwoord aanleiding geeft het eventueel gewoon niet indienen, want
het officiele indienen wacht toch tot de raadsvergadering. Het is alleen een kwestie van
aankondigen, en daar is die twee keer 24 uur voor. Maar ik begrijp wat u bedoelt en ik
denk dat niemand het erg zal vinden als daar enige coulance wordt betracht. Mijnheer
Safranti.

De heer Safranti: Ik weet niet of ik het zeker hebt, maar een motie indienen 24 uur of
48 uur van tevoren, maar een motie vreemd aan de orde die kan je volgens nnij elk
moment indienen.

De voorzitter: In principe kan dat altijd. We hebben alleen als mores hier dat er twee
keer 24 uur wordt aangehouden omdat het vaak gaat om zaken die niet op dat moment
echt heel urgent zijn, maar dit is op zich wel urgent. We weten wat er speelt. Ik denk
dat iedereen op dit moment het met elkaar eens is dat we dit wel even ruimte moeten
geven en niet zomaar even nu moeten parkeren. Oke. Zo maar doen dan, zou ik h la
Brok zeggen. Ja, oke. Dan even voor de zekerheid. Ik dank u alien sowieso voor de tijd
die u heeft genonnen vandaag en heeft geluisterd naar alles wat er ingebracht is. De
vragen die u nog heeft kunt u stellen voor donderdag twaalf uur. Die kunnen naar de
griffie, mogen gewoon naar raadsgriffie@dordrecht.nl, dat is het handigste, en dan
wordt ervoor gezorgd dat daar zo snel mogelijk antwoorden op komen. Ik zie mijnheer
Merx heel moeilijk kijken nu, maar die gaat het absoluut redden met de ondersteuning.
En mijnheer Van der Linden die lacht ook heel lief, dus die gaat hem daar vast bij
helpen. Heeft de ambtelijke ondersteuning nog een aanvulling? Nee, prima zo? Oke, dan
dank ik u hartelijk. En voor degene die niks meer hebben, wel thuis.

5. Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma — Raadsvoorstel

Voorzitter: mevr. Stolk
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond dames en heren. We zijn toe volgens mij aan de laatste
commissievergadering van deze avond. Mijn naam is Margret Stolk. Ik mag vanavond
uw voorzitter zijn. We hebben vanavond het onderwerp een raadsvoorstel inzet
gereserveerde middelen voor het Dordtse Leerprogramma. En we hebben vanavond een
oordeelsvormende cornmissie. Deze commissie heeft op 30 augustus besloten het
raadsvoorstel ter bespreking te agenderen met de politieke vraag: bent u van mening
dat deze uitwerking van een meerjaren investering in een kansarme generatie in de stad
een stap verder kan helpen? Verder wil ik natuurlijk iedereen op de publieke tribune,
pers, commissieleden en de mensen die thuis meekijken van harte welkom heten. Nee,
ik ga eerst een voorstelrondje doen. la, ik ga beginnen aan mijn linkerzijde. Even u
voorstellen. Welkonn allemaal. Ik stel voor dat we gaan beginnen met het debat, en ik ga
even rondkijken. Wie mag ik als eerste het woord geven? Zeg het maar. Ja hoor, gaat
uw gang mevrouw Vol.
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Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel, voorzitter. Gezien het felt dat het
Leerprogramma zo doordacht is en startklaar voor uitvoering, en gezien dat het mooie
plan ook zorgdraagt voor de zwakkeren in de samenleving, wat een pijler is voor de
Partij voor de Dieren, staan wij positief tegenover dit voorstel. We zijn echter wel bang
dat het gezien in dit programma alle aandacht uitgaat naar scholen met achterstanden,
dat leerlingen met achterstanden op niet deelnemende scholen vergeten kunnen
worden. En daarnaast zou dit progrannnna wellicht ook voor scheve verhoudingen kunnen
zorgen tussen wel en niet deelnemende scholen. Kan de wethouder daarop ingaan?
Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, nnevrouw Vol. Ik ga maar een beetje zo het rondje af, hoor.
Mijnheer De Heer, gaat uw gang.

De heer De Heer: Ja, dank u wel, voorzitter. Er is met betrekking tot een betere
toekomst weinig zinvollers dan te investeren in de jeugd. Zeker de jeugd die het met
minder kansen moet doen in het leven. We zijn ook enthousiast over investeringen in
deze groep jeugd middels het Dordts Leerprogramma. Wet bleef na de beeldvormende
sessie vorige keer een tweetal dingen voor ons nog onduidelijk. Ten eerste zouden we
meer duidelijkheid willen of een verhoogd uitstroomniveau nu wel of geen doel is van
het programnna. In het voorstel staat van niet, maar de sprekers gaven tijdens de
beeldvormende sessie toch aan hier wel oog voor te hebben. Wat ons betreft is
uitstroomniveau een heel passend doel voor dit leerprogramma. Het tweede punt is dat
scholen de komende tijd na een zware coronaperiode uiteraard hogere
onderwijsresultaten boeken, en in de huidige nulmeting lijkt daar onvoldoende rekening
mee te worden gehouden. We willen het programnna zelf echt op waarde kunnen
schatten. We vragen aan de wethouder een toezegging dat we straks bij de meting van
de resultaten duidelijk kunnen zien wat nu echt het resultaat van het programnna zelf is
en dat we het niet laten vermengen met het post-coronaherstel. Dank u wel.

De voorzitter: Dan de heer Van Ballegooijen. Gaat uw gang.

De heer Van Ballegooijen: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook positief over het voorstel.
We kunnen daarvoor ook mee instemmen. We willen wel twee dingen ook nog eventjes
noemen. Allereerst, eigenlijk at genoemd door mevrouw Vol, we vinden het belangrijk
dat er oog is ook voor de opleiding van kinderen die niet gebruik kunnen maken van de
programma's. Daar willen we graag aan de wethouder vragen om daar ook rekening
mee te houden. En ten tweede eigenlijk ook al genoemd door de heer De Heer. We
vinden het heel belangrijk dat er goede monitoring komt. Ik zal niet al zijn punten
herhalen, dus als er gedegen monitoring met de juiste KPI's, als daar op gelet wordt dan
zijn wij tevreden.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nou, de PVV heeft een iets andere
insteek. De Eneco-aandelen zijn verkocht en de raad heeft in juli 2021 besloten om een
deel van dit bedrag, 27,4 nniljoen euro, te reserveren voor het Dordtse Leerprogramma.
Wij staan achter de doelstellingen op zich van deze reservering. Het is belangrijk om de
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leer- en ontwikkelpotentie van kinderen op de basisscholen beter te benutten zodat deze
leerlingen een betere toekomst voor zich hebben. Elf basisscholen doen nnee. Je kan je
nu wel afvragen waarom elf en waarom niet meer? De discussie is vorig jaar ook in de
raad gevoerd voor een deel. Ik vind het op zich een zwak punt van het voorstel, maar
goed, elf scholen worden geholpen. Maar de econonnie is sinds juli 2021 behoorlijk
veranderd. De energiecrisis zorgt ervoor dat veel mensen hun energierekening niet
kunnen betalen. Mensen betalen vele honderden euro's meer per maand aan hun
energielasten. Als we nu opnieuw de keuze zouden moeten maken zoals het voorstel nu
echt voor zou liggen gaan we 27,4 miljoen reserveren dan zou ik nnezelf achter de oren
gekrabd hebben, alhoewel ik het ontzettend belangrijk vind dat er wel geld naartoe gaat,
maar ik vind dat een heel groot bedrag. Het mag dus wat ons betreft ook voor een meer
bescheiden bedrag. Dan konn ik zo op een vraag van de wethouder. Hoewel de PVV dus
het onderwijs zeer belangrijk vindt en vindt dat kinderen uit verschillende
sociaaleconomische milieus dezelfde kansen moeten hebben uiteindelijk vinden wij ook
dat de gemeentelijke overheid een plicht heeft om te kijken hoe we de nnensen thuis ook
kunnen helpen in deze energiecrisis. Dat vinden we eigenlijk een afweging die we
vooralsnog allereerst moeten maken. Daarom willen we het college vragen om op korte
termijn te onderzoeken hoe met een beperkt budget toch goed resultaten kunnen
worden geboekt wat betreft dit Dordtse Leerprogramnna. En we zouden het college
willen vragen om de periode te onderzoeken van het schooljaar 2023 tot 2024 en
verder. De PVV is wel akkoord uiteraard met de uitgave tot en met schooljaar 2022-
2023. Hoe staat de wethouder hier tegenover? Nood breekt wet, zo is het spreekwoord.
Er is veel nood tegenwoordig. Dit vraagt ook een andere prioriteitsafweging. Dus wij
zeggen eigenlijk niet van doe het nu niet, maar in principe zouden wij naar een lager
bedrag gaan. En kan de wethouder aangeven kunnen wij met een beperkt bedrag,
gegeven wat aan de hand is nu in de nnaatschappij, ook veel doen voor de Dordtse
leerlingen? Dank u wel.

De voorzitter: De heer Van der Kruijff? Ja, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA is ontzettend blij dat
dit raadsvoorstel voorligt, want het is nogal een uniek besluit wat we gaan nemen om
als gemeentelijke overheid zoveel miljoenen te gaan besteden aan onderwijs, aan
kansarmere kinderen in kansarmere wijken met het doel hen een kansrijkere toekomst
te geven. We zijn er ook van overtuigd dat het goed is om daarin te focussen op die
kansarmere wijken waar vaak ook de scholen zitten met kansarmere kinderen. De vraag
die kwam net ook al voorbij: moet je dat ook niet aan andere kinderen bieden? Wat je
natuurlijk ziet in buurten waar het genniddeld wat beter gaat dat die kinderen op school
al meer aandacht krijgen omdat daar minder kansarmere kinderen met problemen zitten
en je natuurlijk ook ziet dat een leerkracht daar dus meer tijd voor ze heeft, maar ze
zich ook meer kunnen optrekken aan de kinderen om hen heen in de klas. En dat is in
die kansarmere wijken niet zo, en ook de thuissituatie is niet altijd zo. Dus wij vinden dit
een hele goede verantwoorde keus waar je het hoogste rendement van mag
verwachten. We hebben nog wel een opnnerking en dat gaat over de monitoring. Wat we
bij de monitoring hebben gezien is dat het wel erg is gefocust op onderwijs KPI's,
uitstelniveaus en dergelijke. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, dit doel is niet
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alleen onderwijs. Onderwijs is een nniddel, het doel is dat de kinderen een kansrijkere
toekomst krijgen. Dan nnoet je ze langer volgen dan alleen op school en op onderwijs.
Dit programma gaat 10 jaar lopen. Zeg voor de kinderen die in groep 1 zitten die zijn 4,
die zijn over 10 jaar 14. Dat is nog te vroeg, je moet ze langer gaan volgen. Uiteindelijk
wil je weten als ze straks 16, 18, 20, 25 zijn is dat dan zo dat deze kinderen
maatschappelijk beter terechtkomen, hebben ze een baan, komen ze in de bijstand
terecht of anderen in schuldproblennatiek, of gaat het beter? Oftewel, overstijgen ze het
niveau, het milieu waarin ze zijn opgegroeid? Dus ons voorstel zou zijn aan het college
om de monitoring daar ook op in te richten en langer voort te zetten.

De voorzitter: Dank, heer Van der Kruijff. Dan ga ik door naar de heer Gundogdu. Gaat
uw gang.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen, voorzitter, wat zojuist ook
door mijn buurman hiernaast is gezegd, mijnheer Van der Kruijff, iedere cent wat we
uitgeven aan het onderwijs dat verdient zich weer terug, maatschappelijk gezien. Ik zal
eens even ook een voorbeeld geven van mezelf. In mijn eigen situatie in de jaren 80 zat
ik op een zwarte school, en er werden zoveel activiteiten ontwikkeld buiten de school
om, fotografie tot tekenen tot dansen, noem maar op. Dat heeft mij in ieder geval
enorm veel meegegeven dat het onderwijs breder is dan alleen maar wat je op school
leert. Nou, dit gaat over het onderwijsprogramma waarbij potentie benutten van ieder
kind centraal staat. Nou, dat spreekt ons zeer aan, waarbij we dus juist ook willen
meegeven dat het potentie benutten dat heeft zoveel maatschappelijke impact, niet
zozeer alleen voor dat kind maar ook voor het gezin en de omgeving waar hij of zij in
groeit. Niet te vergeten, voorzitter, en ik herhaal maar ook even wat de voorgangers
hebben gezegd, wij herkennen natuurlijk buiten deze elf scholen om ook scholen waar
individuele kinderen zitten die misschien onder de radar vallen maar die ook nodige
ondersteuning behoeven. De vraag concreet in dat kader is: hoe zorgen we ervoor dat
ook deze kinderen gebruikmaken van de mogelijkheid die wij nu als gemeente creeren?
Dank u wel.

De voorzitter: Dank. De heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ja, een paar opmerkingen. Ook de SP is natuurlijk blij met extra
aandacht voor kansarme kinderen in het onderwijs. Ik wil wel een aantal van de
woorden van mevrouw Vol onderstrepen. Ja, op alle scholen kunnen kinderen zijn met
een achterstand of met een nnoeilijke situatie, dus worden die kinderen niet vergeten?
Waar ik wel een beetje zorgen om heb is, we weten ook dat er heel veel problemen op
scholen zijn door de bezuinigingen op het speciaal onderwijs waardoor in bijna iedere
klas wel twee of drie kinderen zijn die buitensporig veel aandacht vragen van de
onderwijskrachten. Is dat niet een probleem waar veel nneer aandacht voor zou moeten
zijn? En ik wil een paar dingen zeggen over monitoring. Scholen worden at gevraagd
ontiegelijk veel cijfers, KPI's, indicaties, testen et cetera voortdurend aan te leveren. De
roep hier om nog veel nneer monitoring, KPI's, cijfers, resultaten et cetera, kan dat niet
nog veel nneer druk leggen op de scholen, ze nog veel meer administratieve lasten
opleggen die alleen maar ten koste gaan van de aandacht voor de kinderen en voor het
onderwijs? Dus ik wil daar wel een aantal vraagtekens bij zetten. Moeten we niet
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gewoon blij zijn met de intrinsieke waarde dat kinderen meer in contact komen met
kunst, met groen, met sporten et cetera? Dank u wel.

De voorzitter: U krijgt volgens mu j een interruptie van de heer Van der Kruijff. Gaat uw
gang.

De heer Van der Kruijff: Nou ja, eigenlijk gaat het meer om mijn vraag om extra ... Of
andere is het trouwens. Ik heb niet gezegd extra. Om andere monitoring. Daarmee
bedoel ik niet om die plicht naar de scholen te leggen. Mijn indruk is dat er vanuit de
rijksoverheid al heel veel geinvesteerd wordt in de kansarnnere wijken en dat het CBS
ook allerlei kerngetallen bijhoudt van ontwikkelingen. De vraag is hoe we daarop aan
kunnen sluiten en dat hierop in kunnen zetten? Hoeven we zelf niks te doen, maar
wellicht kunnen we al gegevens en data gebruiken die er al is.

De heer Portier: Ja, maar als blijkt dat

De voorzitter: Heel even. De heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ja, als blijkt dat over 20 jaar de meer of minder kinderen, of dan tegen
die tijd jongvolwassen, in de bijstand zitten - ik noenn maar even een voorbeeld - hoe
relateer je dat al dan niet aan het succes van dit programma? Ik denk dat dat een hele
lastige klus wordt.

De voorzitter: Dank. Dan geef ik het woord aan mijnheer Den Hartog. Gaat uw gang.

De heer Den Hartog: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks staat positief tegenover het
voorstel maar toch wel met een opmerking. Wij vinden het heel fijn natuurlijk dat er
aandacht is voor die kansarme jongeren, dat past ook bij onze idealen die we hebben,
maar we zien wel het voorstel is schoolgericht, en wij zouden dat graag willen zien als
kindgericht. Een kansarme leerling of een leerling met een leerachterstand op de ene
school heeft net zoveel aandacht nodig als diezelfde leerling met achterstand op een
andere school. Het zou niet nnoeten uitmaken of hij in een klas zit waarbij zijn mede
klasgenootjes ook kansarnn zijn waardoor het een hoog percentage is en dat ze daardoor
die ondersteuning krijgen, of dat hij toevallig kansarnn is maar zijn klasgenoten hebben
het wel voor elkaar. Dus toch pleiten om dat kindgericht voor alle kansarme jongeren te
doen. Een tweede punt is, een van de doelen is dat de leerlingen zich daardoor beter
kunnen bewegen in maatschappij en arbeidsmarkt. Er zit nogal een verschil tussen een
basisschool, waar dit opgericht is, en de arbeidsmarkt, daar zit iets tussen, ik noem
maar even iets, de puberteit, een middelbare school. Ik denk dat wil je echt effect
hebben dat je inderdaad een doorlopende lijn moet hebben, dat werd zo even ook al
gezegd, en nnijn vraag aan de wethouder is dan ook: in hoeverre is er een programma
voor middelbare scholen en eventueel zelfs studies zodat er meer wordt gedaan aan
ondersteuning dan alleen die basisschoolleeftijd?

De voorzitter: Dank, de heer Den Hartog. En dan kijk nog even die connmissie rond. Zijn
er nog mensen die ... Ja, en dan zie ik ineens allemaal handjes. Mevrouw Pichel, gaat uw
gang.
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Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ja, Forum voor Democratie is er blij mee dat er
aandacht is voor de kinderen, dus dat is heel nnooi. Met betrekking tot dit plan zien we
dat het programnna gericht is op kinderen die starten met een taalachterstand. De vraag
is: zou er een groter effect bereikt kunnen worden voordat deze kinderen naar de
basisschool toe gaan, dus in de leeftijdscategorie van 21/2 tot 4 jaar wanneer hun
vocabulaire volop in ontwikkeling is? Denk aan de samenwerking met een
consultatiebureau zodat die kinderen al eerder begeleid kunnen worden. En dan zou ik
dit meer zien als een soort aanvullend progrannnna. Of is het iets dat de basisscholen
signaleren en dus die verantwoordelijkheid voelen om het op te pakken? Dat idee krijg
ik erbij. Wat natuurlijk heel nnooi is, nnaar dan is de vraag: zijn er ook andere
mogelijkheden? En waar ik ook nog naar zat te kijken. Wacht even. Even twee naar
beneden. Met betrekking tot dit plan zijn er een aantal kanttekeningen of risico's
genoteerd. En de vraag daarbij is dat voor de uitvoering van dit Dordtse Leerprogramma
het voorwaardelijk is dat de scholen geopend blijven. Eventuele opleving van
coronavirus staat hier, dus ja, wat is dan het gevolg als de scholen niet openblijven, wat
betekent dat dan voor dit plan? En een ander punt is hier dat het grate personeelstekort
een mogelijk risico zou zijn. En nou, dat hebben we ook al vaker gehoord dat dat er
natuurlijk is, dat is een bekend probleem. En dan is ook de vraag, voor mij is dat punt
onduidelijk, want betekent dat dan dat het budget ingecalculeerd is voor het
lerarentekort? Dat lees ik er ook niet uit, dus ik begrijp die zin niet helemaal in het stuk
wat hier geschreven is. Dus wellicht een kleine opheldering. Dat was nnijn vraag.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Pichel. Dames gaan voor. Mevrouw Schnabel, gaat
uw gang.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Wij steunen het voorstel van harte. We
vinden het een prachtig programma. En daaraan toevoegend, afgelopen week verscheen
in een NOS-nieuwsbericht dat het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur ook waarschuwt dat
door de inflatie kinderen minder naar sport-, spel en muziekles kunnen, dus in dat
opzicht vinden we het Dordtse Leerprogramma ook van enorm toegevoegde waarde
voor kansarme kinderen in de wijken waar dan het nu zich afspeelt. Waar we nog
benieuwd naar zijn is hoe de wijk een rol kan spelen in het Dordtse Leerprogramma,
onndat ook zorgprofessionals en ouders betrokken worden? En daarnaast zijn we ook
benieuwd wat de criteria voor de cultuurpartners is geweest. Dus nu zijn een aantal
cultuurpartners aangetrokken, en wat de reden is dat het juist die partners zijn en geen
andere? Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer De Vries, gaat uw gang.

De heer De Vries: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hikken toch een beetje tegen die
kansengelijkheid bevorderen. Dat is heel duidelijk, maar dat is nu voor elf scholen en wij
vragen ons eigen af hoe je de kinderen gaat benaderen op die andere scholen, op school
twaalf, school dertien, school veertien? Kunt u ons vertellen hoe u die gaat bereiken?

De voorzitter: Dank u wel, de heer De Vries. Dan kijk ik even naar rechts, de heer
Kolkilig. Gaat uw gang.
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De heer Kolkilic: Dank, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie is voor het voorstel, maar wij
hebben wel een aantal vragen richting de wethouder. In de DLP-tijdlijn die destijds is
opgesteld staat aangegeven dat er nnedio september 2022 een nulmeting bekend zou
worden gemaakt. Die is er nog niet. Nou, had het voorstel niet kunnen wachten op de
nulmeting onn de effecten van de DLP te zien? Oak zijn er plannen am de uren te
verruimen van twee naar vijf, terwijI we de effecten van zelfs twee uur niet weten. Een
nnooi programma waarvan de effecten niet bekend zijn. Er wordt gekeken naar de cijfers
van CBS waardoor een aantal scholen in bepaalde weken buiten de DLP vallen. Is er een
mogelijkheid am af te wijken van de CBS-cijfers am ook die andere scholen die extra
steun nodig hebben te selecteren?

De voorzitter: Dank, en dan ga ik naar nnevrouw Koene op de tweede ring. Gaat uw
gang.

Mevrouw Koene: Ja, ik had het een beetje claustrofobisch daar. Dank, voorzitter. Nou ja,
goed mijnheer Van Leeuwen die noemde net al dat we het vorig jaar over hebben gehad
over de leergelden. Er is al verschrikkelijk veel geld vanuit het rijk naar scholen, en wij
blijven daarom moeite mee houden dat die 27,4 miljoen beperkt naar elf scholen gaat.
We vinden echt wel dat het in het onderwijs gestoken mag warden, maar ik hoar
mijnheer Portier volgens nnij lets zeggen over dat er leerlingen in een klas zijn die
zouden eigenlijk veel meer opgepakt moeten warden met passend onderwijs. Er zou
veel meer op een andere manier aandacht aan besteed moeten warden dan dat ze
centraal staan in een klas waardoor andere leerlingen weer verdwijnen uit beeld. Ik denk
dat er veel realistischere dingen zijn am je daarop te focussen, en dat gaat niet alleen
over die elf scholen, dat gaat gewoon over alle scholen in de stad. En dat hebben we
toen ook benadrukt. Ik heb hier net zitten krabbelen even op papier zo van als je nu
even - noem eens even een zijstraat - autistisch bent in Dubbeldann dan heb je nog
steeds een probleem en dan kan je nog steeds kansarm zijn. En ook al woon je in
Dubbeldam betekent het niet dat je daardoor dusdanig betere kansen hebt al hebben je
ouders meer geld. Tenminste dat zijn allemaal aannames die dan gedaan warden. Dat
vinden wij dus gewoon echt wel jammer, dus er mag wat ons betreft veel meer gekeken
warden am met dat geld gewoon een breder inzet te doen op kinderen die maatwerk
nodig hebben. Ik hoar mevrouw Pichel iets zeggen over kinderen tussen 2 en 4 jaar met
betrekking tot de taalontwikkeling. Dat is zeker belangrijk, maar de wethouder is het
direct met mu j eens dat het bij 0 jaar start, en ook daar zou een gedeelte van het geld
naartoe kunnen. En dan heb je het in de zin van voorlezen en noem allemaal maar op
zodat dat in ieder geval al getackeld is voordat ze Oberhaupt op de basisschool
terechtkomen. Dus ja, zoals het voorligt, voorzitter, ja, nogmaals, wij vinden het prima
dat er geld geInvesteerd wordt in onderwijs, superbelangrijk, maar dit is te beperkt en
dit kunnen we niet steunen.

De voorzitter: Dank, mevrouw Koene. Nou, volgens mu j is iedereen aan het woord
geweest in deze comnnissie. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Heijkoop, want
volgens mu j zijn het allemaal zeer betrokken partijen hier en heel veel vragen zijn er
gesteld. Dus ik heb u ijverig zien schrijven, dus het woord is aan u.
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Wethouder Heijkoop: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, u heeft mu j ijverig zien schrijven. Ik
hoop dat ik er zelf een beetje wijs uit word, en dat ligt absoluut aan mijn handschrift, en
nnijn vermogen om structuur aan te brengen en zeker niet aan uw vragen, want die
waren stuk voor stuk zeer relevant. En op onderdelen ook vragen die in een nieuwe raad
ook terecht terugkomen nadat ze ook in een vorige raad aan de orde zijn gesteld. En
richting mevrouw Koene, uw pleidooi is ook herkenbaar en ook uw tegenstenn destijds
heeft u ook op deze manier onderbouwd. Tegelijkertijd heeft gelukkig, in ieder geval als
portefeuillehouder, als college, vinden wij dat Ik moet even iemand wegdrukken.
Vinden wij het belangrijk dat er steun is voor dit programnna en brede steun is voor dit
programnna en ook structurele steun op de langere termijn, omdat dit gaat wel over een
programnna wat betekenis gaat hebben, niet alleen deze raadsperiode maar zeker ook
de raadsperiodes die voor ons liggen, en dat is maar goed ook. Want als we even
nadenken over hoe dit gestart is, dit gaat over een fors bedrag om aan, maar het gaat
ook over het investeren in de nnensen in je stad. En destijds bij de verkoop van het
aandelenpakket Eneco kregen we een investeringspot van zo'n 300 nniljoen tot onze
beschikking, nog wel iets meer, en toen heeft de raad nadrukkelijk uitgesproken wij
willen niet alleen investeren in stenen we willen ook investeren in mensen. En welke
investeringen lonen dan het beste? Een aantal van u heeft het ook aangegeven, dat is
investeren in het jonge kind. De kinderen met potentie van wie het leven nog begint
waar nog heel veel muziek in zit als je daar fors in durft te investeren. En dat is niet
vanzelfsprekend, zeker niet als gemeente. Daar lopen we ook echt niet voor weg. Dit
Dordtse Leerprogramma is uniek in Nederland. Dit heeft geen enkele gemeente in
Nederland, zo'n mooi programnna. Dat laat onverlet dat ongelofelijk veel gemeenten dit
heel graag zouden willen doen. Maar je moet het ook maar kunnen doen. Je moet ook
maar een gemeenteraad hebben die lef heeft om op deze nnanier langjarig te investeren
en je moet uiteindelijk ook een aanpak weten te formuleren die recht doet aan de vraag
in je samenleving. En als je kijkt naar onze samenleving, onze Dordtse samenleving,
onze stad waarin we leven dan is het een stad met meerdere gezichten. En u kent deze
stad heel goed. U kent de wijken in deze stad, de ene wijk kent u beter dan de andere.
En we kennen natuurlijk allemaal de plaatjes zoals die ook wel eens op televisie
langskomen, de volle terrassen, de prachtige plaatjes van onze binnenstad, alle mooie
shows waarin Dordrecht heeft gefigureerd, sonns ook films, en dan zie je dat deze stad
heel veel moo's te bieden heeft. En ook de prachtig verzorgde buurt in Dubbeldam,
Sterrenburg, en dan denk je: nou, het gaat heel goed met deze stad. En dat is ook zo,
het gaat heel goed met deze stad. Maar u kent ook de wijken in Crabbehof, onderdelen
van Wielwijk, Nieuw-Krispijn. En dan zie je toch wel dat deze stad ook een heel ander
gezicht heeft. Een gezicht van armoede, gezicht van kinderen die naar school gaan en
daar in slaap vallen omdat ze geen ontbijt hebben meegekregen. Kinderen die op hun
vieren, soms al op een overbrugbare achterstanden zijn gezet omdat zij niet de kans
hebben gekregen om in een taalrijke omgeving op te groeien, niet de kans hebben
gekregen om een eigen slaapkannertje te krijgen waarin ze gewoon zichzelf kunnen
ontwikkelen en ook inderdaad al sonns met een achterstand ter wereld zijn gekomen,
omdat, zoals terecht wordt aangegeven, ook in de fase van 0 jaar al heel veel dingen
mis kunnen gaan. En daar investeren we dan ook volop in. 0 tot 2 jaar is een
aandachtspunt ook vanuit de jeugdgezondheidszorg, vanuit de consultatiebureaus. In
het verlengde daarvan ook de VVE-aanpak, de voor- en vroegschoolse aanpak, vanuit de
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onderwijsachterstandsmiddelen. Dordrecht investeert daar ongelooflijk veel in, en dat is
ook succesvol. Dat is allennaal objectiveerbaar, dat is meetbaar. Je ziet dat die
programma's effect sorteren. Alleen je ziet ook gebeuren dat op het moment dat die
programma's aflopen en kinderen gaan naar de basisschool dat heel veel kinderen dan
toch weer terugzakken, dat kinderen toch nnoeite hebben om die mooie lijn door te
kunnen trekken. Het is gewoon te kort. En daar is het Dordtse Leerprogramma
uiteindelijk uit ontstaan om te zeggen: 0 tot 2 jaar willen we in kinderen investeren. Kan
het niet voor een vroegschoolse periode? Nou, denk maar gewoon aan de peuterleeftijd
dan op de basisschool? En terecht ook de vraag: en dan? En het is ook niet voor niets
dat in dit coalitieakkoord ook is afgesproken dat we die doorlopende lijn nadrukkelijk ook
willen vangen in een bredere visie. Vanuit de schoolbesturen is die wens ook geuit, die
zijn ongelooflijk enthousiast over de Onderwijsvisie 0 tot 12 jaar of 4 tot 12 jaar. Maar
dit college, collega Chris Van Benschop zal daar zich voor in gaan zetten, gaat ook aan
de slag met de Onderwijsvisie voor het voortgezet onderwijs. En dat is echt belangrijk,
omdat op het moment dat je ze op twaalfjarige leeftijd loslaat, dat is ook een kwetsbare
leeftijd, de puberteit wordt al genoemd. En sowieso is dat ook onderdeel van het
landelijk debat, de brede brugklas. Kinderen moeten soms vroeg kiezen, en zeker deze
kinderen hebben vaak een beperktere sociale structuur, een beperkter netwerk en dan
moet je daar ook als school je goed toe verhouden. En dat willen we ook doen, dus
daarom gaan we daar ook mee aan de slag met het voortgezet onderwijs. Die elf
scholen. Een aantal van u heeft daar vragen over gesteld. Het ging ook over scheve
verhoudingen, het ging ook over hoe zit het dan met die twaalfde school, hoe zit het dan
met een kind in Dubbeldam dat ook misschien nnoeilijkheden heeft? Dat is waar.
Tegelijkertijd, als je alles kiest kies je niet. We hebben er wel met elkaar over gesproken
dat je je nu echt wilt richten op de scholen waar die kwetsbaarheid het allergrootste is,
en deze elf scholen daarvan weten we dat daar de kinderen het grootste risico hebben
om een achterstand op te lopen, omdat hun ouders in de schulden zitten, met een
migratieachtergrond de taal niet goed spreken, om allerlei redenen in ieder geval niet
die kansen krijgen. En dit hebben we nadrukkelijk sannen met de schoolbesturen en de
directeuren besproken, want deze scholen die vallen onder koepels, en bijvoorbeeld
OPOD - Nestas heet het tegenwoordig - en SKOBA die hebben een paar prachtige
scholen in Sterrenburg, Dubbeldam, Obs Dubbeldam. Maar die hebben ook scholen een
Krispijn, Wielwijk en Crabbehof. We kennen die, De Albatros. En ik ben in de afgelopen
zes jaar op alle scholen in Dordrecht geweest, en ik nodig u ook van harte uit Volgens
mu j zijn er al wat afspraken gemaakt vorige week met Heleen Bonninga van de Prinses
Julianaschool om deze school ook te bezoeken, want dan begrijp je waarom je, als je
aan kansengelijkheid wil werken, dat je niet alle scholen gelijk moet gaan behandelen en
ook niet alle kinderen gelijk moet gaan behandelen. Dan moet je heel erg kijken naar
kinderen die in ongelijke situaties verkeren die moet je ook extra hulp bieden. En
waarom deze scholen ook nog eens extra hulp verdienen is omdat deze scholen extra
kwetsbaar zijn in deze moeilijke tijden van arbeidsmarkttekorten. Deze leerkrachten
hebben echt een enorme opgave om deze kinderen nnee te krijgen, en er zijn ook
leerkrachten voor wie dat te veel is. En die nnaken ook een pas op de plaats, en die gaan
op een andere school werken. En wij willen juist deze leerkrachten ook extra
ondersteunen. En ik heb ook echt wel van docenten gehoord dat die zeggen: ja, het feit
dat ik meer kan doen op deze school, dat ik meer mogelijkheden krijg om deze kinderen
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te ontwikkelen met taal, rekenen met die verlengde leertijd maakt ook dat ik bewust
kiest voor deze school. En er zijn ook al signalen dat wij leerkrachten hebben
weggetrokken vanuit andere steden, dat is ook een gevolg. En dat is wet een vraagstuk
dat heel de Nederlandse samenleving bezighoudt, tegelijkertijd hebben wij hier het echt
over Dordrecht en willen wij de Dordtse kinderen vooruithelpen. Maar ik zou het van
harte toejuichen dat er een landelijke aanpak komt om het lerarentekort aan te pakken,
want het is echt een groot probleem. Daar heeft u ook recent at met elkaar over
gesproken. Als het gaat over de wijken waar dit in plaatsvindt, de wijken waarin scholen
staan dan willen we ook nadrukkelijk niet alleen maar kijken naar het onderwijs, zeg ik
richting mevrouw Schnabel. Het is ook om die reden mede dat het kabinet hier naartoe
is gekonnen, bij monde van de hoogste ambtenaar wonen op het nninisterie van VRO, om
ons uit te nodigen om ook onderdeel te worden van het Nationaal Programma
Leefbaarheid. Dat is omdat Dordrecht er goed op staat vanwege de aanpak die wij
hebben in onze wijken, en toen viel ook de naam het Dordtse Leerprogrannnna. Dat werd
toen ook gezegd als zijnde dit vinden wij ongelooflijk interessant, want je investeert in
die wijken door nieuwbouw te plegen, je investeert in die wijken door de handhaving en
de leefbaarheid te versterken, door het afval tegen te gaan, maar vooral ook door te
investeren in de mensen die wonen in die wijken en ook in die kinderen. En dat allemaal
moet in elkaar ingrepen en dan kan je een wijk op de langere termijn vooruithelpen. En
daar geloven wij in, daar gelooft u in. In ieder geval ook in uw eerdere beraadslagingen.
En ook het kabinet, de betrokken ministeries hebben gezegd: wij geloven hier ook in. En
dat is echt heel goed nieuws, want het is mooi dat die erkenning er is dat Dordrecht dit
ook nodig heeft, maar dat gaat in de toekonnst ook tot enorm veel cofinanciering leiden.
Dit gaat er ook toe leiden dat er echt extra geInvesteerd gaat worden in deze wijken, en
dat onze mogelijkheden ook gaat vergroten. En dat is ook een bruggetje naar de
coronaperiode. Er werd ook gesteld: ja, corona, ingewikkeld. Hoe ga je ook om met die
KPI's en dergelijke, en hoe ga je om met die middelen? Aanvankelijk besloeg het
programma 30 miljoen. We hebben dat bedrag iets neerwaarts bijgesteld omdat de
NPO-middelen beschikbaar werden gesteld voor twee jaar. Dat was tegelijkertijd ook de
reden waarom wij het Dordtse Leerprogrannnna hebben, want vanuit de school werd
gelijk at aangegeven: ja, twee jaar, wat kan je daarmee? Je kan een paar mensen op
een tijdelijk contract zetten, even ad hoc wat extra bijlessen invliegen, je kannibaliseert
elkaar ook nog eens. Wij willen juist op de langere termijn gaan werken. Maar ze hebben
toen wet gezegd wij krijgen die nniddelen nu allemaal dus dat kan wet de eerste jaren
een prima cofinanciering zijn. Het staat ook in het raadsvoorstel, en daarmee versterkt
het progrannnna. En dat is alleen maar goed. En de KPI's, die gaan we proberen goed in
beeld te krijgen. Dat doen we ook nnonitoren. Dat heeft u ook in het voorstel kunnen
lezen. En er zijn ook KPI's beschikbaar van corona, en die kunnen we ook hiernaast
leggen.

De heer Van Leeuwen: Mag ik u even onderbreken, zeg maar? Ik ga even 20 seconden
terug, zeg maar...

De voorzitter: Ja, heel even, ja. De heer Van Leeuwen, gaat uw gang. De heer Van
Leeuwen, even via de voorzitter.
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De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nee, het gaat om het volgende, ik hoor u
het woord cofinanciering gebruiken. Even om alle misverstanden uit de weg te ruimen
betekent het binnen afzienbare tijd ook dat er gelden vanuit Den Haag voor dit project
naar Dordrecht komen? Hoor ik u dat zeggen of heb ik mij vergist? Nee, maar nog extra.

De voorzitter: Wethouder Heijkoop, gaat uw gang.

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter. Het Nationaal Programma Leefbaarheid dat gehad
over de brede aanpak in de wijken en dan gaan binnen afzienbare tijd, in deze
kabinetsperiode, gaan de nniddelen deze kant op komen. Binnenkort is daar ook overleg
over. Dat gaat niet specifiek over dit programma, dat gaat over de bredere versterking
van deze wijken. OCW is ook al zijdelings betrokken bij dit programma, die wil ook zien
of dit werkt, dus die betrokkenheid is er zeker. Maar het gaat op het moment - dat heb
ik ook met uw raad afgesproken, het staat ook in het voorstel - dat er echt extra
middelen komen om juist ook deze doelstellingen na te streven dan gaan we ook met u
in een gesprek: oke, wat betekent dat voor de financiering vanuit de genneente? En dan
zou u die keuze kunnen maken. De heer Van Leeuwen wil ik wel aangeven dat u maakt
ook de koppeling met de energiecrisis. Ja, we hebben daar een groot vraagstuk, veel
mensen worstelen met hun bestaanszekerheid, een aantal raadsleden heeft er eerder
deze avond ook al vragen over gesteld, en ik kan me voorstellen dat dat ook tot
herprioritering zou kunnen leiden op ternnijn. Tegelijkertijd zou ik dan wel willen
aangeven dat dit over dezelfde mensen gaat, over dezelfde huishoudens gaat en over
dezelfde gezinnen gaat. Dus mocht je tot herprioritering over willen gaan dan zouden
deze 10 procent van die grote reserves in Dordrecht, de Dordtse Agenda 2030, zou ik
dan het minst logisch vinden. Dan zou ik toch eerder stellen van stel dat je als raad als
politiek uiteindelijk door enorme ontwikkelingen moet herprioriteren dan zou ik daar wel
met elkaar echt integraal naar willen kijken en niet kortzichtig zeggen: joh, dit
programma kunnen we wel wat naar beneden bijstellen.

De heer Van Leeuwen: 3a, dat is zeker niet kortzichtig bedoeld.

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen nog een keer via de voorzitter.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nee, u geeft terecht aan het gaat om
dezelfde mensen. Dat is precies ook nnijn motivatie om dit naar voren te brengen, want
het zou natuurlijk heel vervelend zijn als mensen thuis in de kou zitten maar wel in een
school komen waar de kinderen goed opgevangen worden. Dat zou ik heel erg jammer
vinden, dus ik denk dat je het toch in een wat breder perspectief moet zien. En ik heb
ook de vraag gesteld: zou dit programma, of een bepaald deel van dit programma,
kunnen worden uitgevoerd tegen lagere kosten? Want ja, je kan elke euro maar een
keer uitgeven en uiteindelijk staat Dordrecht voor heel veel uitdagingen. Ik wil zien te
voorkomen dat als we over een of twee maanden discussie voeren over hoe gaan we de
Dordtse inwoners helpen met hun energieproblemen, wat we ook maar beperkt kunnen
doen natuurlijk, dat we dan van u of van een andere wethouder horen: ja, er is geen
geld meer. Dat is even de andere kant van het verhaal.

De voorzitter: Wethouder Heijkoop.
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Wethouder Heijkoop: Ja voorzitter, nog even richting de heer Van Leeuwen. Ik zou het
wel mooi vinden als kinderen in een warme school terechtkomen. En ik begrijp heel
goed wat u zegt. Als kinderen het thuis moeilijk hebben in school vaak ook een veilige
plek. En ik sluit ook helemaal niet uit dat op termijn we zelfs onze betrokkenheid bij
deze scholen nog verder gaan uitbreiden. Denk aan nnisschien ook wel gezonde voeding
en dergelijke. Dus ik denk dat we het best wel met elkaar eens zijn, alleen ik denk niet
dat je deze twee ontwikkelingen zo een op een aan elkaar moet verbinden. We hebben
een brede Dordtse begroting, die gaan we binnenkort aan u voorleggen. Dan gaan wij
als college aan u voorleggen wat wij vinden wat verstandig is in deze tijd. Tegelijkertijd
zijn er nu ook vanuit de landelijke overheid ook nog wel ontwikkelingen dat er extra
nniddelen komen om juist ook aan die bestaanszekerheid te werken, met
korteternnijnoplossingen en lange termijnoplossingen. Die gaan we ook proberen zo goed
mogelijk in te zetten. Maar ik zou er niet voor zijn om nu aan dit programme te gaan
beknibbelen in het kader van deze actualiteit, want ik snap heel goed de urgentie, die
voel ik ook, maar niet in relatie tot dit programnna.

De voorzitter: Volgens mij heeft de heer Van Leeuwen nog een vraag. Gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Ik heb nog een vraag voorzitter, als het nnag? Natuurlijk vindt de
PVV het belangrijk dat leerlingen in een warme school kunnen komen. Aileen, wij vinden
het ook belangrijk dat het thuis waarom is, en daar gaat eigenlijk nnijn opmerking over.
Niet of de school warm is, want ik heb al gezegd in het begin we zijn het hartstikke eens
met het Dordtse Leerprogramma. Er is geen enkel nnisverstand over, geen enkele
discussie over, dus je moet het ook niet naar die kant toe trekken, want dan neemt u
mijn standpunt niet serieus. Het gaat mu j echt om het felt dat heel veel van die kinderen
nnisschien wel letterlijk in een koud huis komen, en ik wil dat zien te voorkomen. Ik wil
ook zien te voorkomen dat over enkele maanden als er een debat komt over hoe gaan
we de Dordtse inwoners helpen, k heb net al gezegd, dat dan van ditzelfde college wordt
gemeld, en nnisschien met dezelfde bevlogenheid: ja, er is gewoon te weinig geld. En dat
wil ik echt zien te voorkomen. Dus ik zou bijna willen zeggen: wacht met het echte
besluit tot de begrotingsbehandeling in november. Dat zou ik wat eerlijker vinden - laat
ik het woord nnaar even gebruiken - naar de Dordtse inwoners.

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Aanvullend daarop nnevrouw Koene?

Mevrouw Koene: Nee, ik heb even een

De voorzitter: Ja, dat mag ook een interruptie? Ja hoor, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Richting de heer Van Leeuwen.

De voorzitter: Alles kan vanavond.

Mevrouw Koene: 0 kijk, dat is fijn. Even of hij nu echt serieus meent dat wij hier in
Dordrecht landelijke problematiek op gaan lossen?

59



De voorzitter: De heer Van Leeuwen?

De heer Van Leeuwen: Nee, dat meen ik niet. Ik zeg net al: je kan niet alle problematiek
oplossen. Wat je wel kan doen is wat je kan doen voor de Dordtse inwoner. Je kan niet
met het standpunt van de rijksoverheid moet komen, want die zullen ook moeten
komen, kun je je er erg van afnnaken. Je zal ook vanuit de gemeentelijke overheid
moeten laten zien met, het zullen beperkte bedragen zijn, nnaar dat je wel iets doet aan
de problematiek in Dordrecht. En met een bedrag van wellicht van 10, 15 miljoen euro
of zo kun je heel veel naar bepaalde groepen in Dordrecht. En ik dacht eigenlijk al dat
de wethouder dat ook belangrijk zou vinden. Weet ik eigenlijk wel zeker.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Is dat een interruptie op de heer Van ...

De heer Van der Kruijff: Op de heer Van Leeuwen, ja.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Ik vind het gaat niet over 6 miljoen. Investeren in onderwijs de
konnende vier jaar in kansarme kinderen. Aan dat geld moet je volgens mu j niet willen
komen. Deze gemeente heeft honderden miljoenen reserves, dus als we echt hard geld
nodig hebben kunnen we daar gewoon uit putten. Dus u suggereert nu een probleem
water helemaal niet is. Het geld is er, de vraag is of je het daar wilt besteden en of het
een genneentelijke taak is, maar daar komen we dan een andere keer nog wel over te
spreken.

De voorzitter: Wilt u daar nog op reageren? Gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Ik wil er nog wel even op reageren. Wat dat betreft ben ik heel
blij dat het CDA aangeeft dat we een beroep kunnen doen op de reserves als je hebt
over het oplossen van een aantal problemen in de gemeente Dordrecht. Dank u wel.

De voorzitter: Dan ga ik weer terug naar de wethouder. Die heeft even na kunnen
denken. Wethouder Heijkoop, gaat uw gang.

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter. Ik ga hier nog kort op in en dan ga ik nog even
beknopt in op de vragen die in eerste ternnijn gesteld zijn door uw raad. Richting de heer
Van Leeuwen wil ik aangeven we gaan inderdaad een begroting aan u voorleggen, en
dan gaan we dat gesprek met elkaar daarover voeren. Wat hier belangrijk is dat wij ook
een betrouwbare overheid willen zijn. We zijn met de schoolbesturen dit traject
aangegaan en die hebben programma's erop gemaakt om die kinderen extra leertijd
kunnen geven en op een andere manier te ondersteunen, en daar willen we echt niet
aan tornen. Dat gaat echt over het partnerschap en we geloven ook echt dat dit heel
goed besteedt en goed onderbouwde aanvraag van middelen is. Uw andere punt is
natuurlijk ongelooflijk wezenlijk. En dat is top of mind bij eenieder, en zeker ook bij dit
college. Vanuit het college zullen we ook binnen afzienbare tijd komen met een aanpak
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energiearmoede, en dat gaat niet zozeer over de nniddelensfeer, de voorzieningensfeer,
want daar zijn we nu al mee bezig. Denk aan de energietoeslag en dergelijke, bijzondere
bijstand. Maar daar gaan we het ook hebben over dat koude huis en hoe krijg je dat
koude huis verduurzaamd dat het een minder koud huis wordt? En collega Tanja De
Jonge werkt daar hard aan. Ik ben daar ook bij betrokken, en dat is ook een van de
pijlers waar wij de komende jaren op willen inzetten. En ook daar zullen middelen voor
zijn, en de heer Van der Kruijff geeft terecht aan dat is een bredere afweging, die maak
je bij de begroting. Wij denken dat dit in ieder geval een zeer goede investering is in
deze grote groep kwetsbare kinderen. Dan voorzitter, wil ik nog even ingaan op een
aantal vragen. De scheve verhoudingen heb ik al genoemd. Uw raad heeft er zelf al over
gezegd dat kinderen die in een meer stinnulerende omgeving opgroeien - dat is ook
vorige week aangegeven in de technische sessie, de beeldvormende sessie - die krijgen
al meer kansen, onndat binnen die klas is er een stimulerend leerklimaat en leerkrachten
hebben meer gelegenheid en dat is om te ondersteunen, en dat is op deze scholen
gewoon echt minder. En het klopt ook wat mevrouw Koene zegt dat passend onderwijs
een heel wezenlijk vraagstuk is, en dat moet gewoon overal op orde zijn. Op elke
school. Dat ben ik direct met u eens. Of het nu gaat over autistische stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, ook fysieke handicaps. Aileen dat staat hier toch wet een
beetje buiten, in die zin dat het hier gaat over de lange ternnijn cognitieve ontwikkeling
van kinderen die van zichzelf gewoon wat minder hebben meegekregen. Het verhoogde
uitstroomniveau, daar werd ook nog een verduidelijkende vraag over gesteld door de
heer De Heer. Dat heeft wat verwarring gegeven. Ik kan daar het volgende over zeggen,
het is op individueel niveau geen doel op zich dat een kind in plaats van een vmbo-
vervolgopleiding een havo-opleiding doet, ook niet dat het havo naar vwo gaat. Dat is
echt geen doel op zich. Het gaat erom dat kinderen de talenten die ze hebben dat ze die
kunnen ontwikkelen en dat ze niet belemmerd worden doordat ze in een armere
gezinnen of door moeilijke onnstandigheden zijn opgegroeid. Dat betekent dat over de
voile breedte van het programma willen wij wet degelijk zien dat er een hoger
uitstroomniveau wordt gerealiseerd. Dus wij willen echt zien op ternnijn, en dat hebben
de scholen ook aangegeven dat ze daarvoor willen tekenen, dat er op de langere termijn
over heel dit cohort, deze kinderen, dat we gaan zien dat die hoger gaan uitstromen,
maar niet op individueel niveau. Want als een kind zich ontwikkelt en het gaat naar een
vervolgopleiding die misschien wat gewoon goed is en dat past bij dat kind, dan is dat
gewoon prachtig. Dan is dat geen doel op zich om te zeggen: nou, we gaan het kind zo
bizar extra ondersteunen dat het nog net een niveautje hoger wordt. Daar geloof ik juist
helemaal niet in. Dus dat is het antwoord op die vraag. Waar het gaat over de KPI's en
de monitoring. Het klopt, zeg ik richting de heer Kolkilig, dat de nulmeting nog niet
gereed is. Daar is vorige week ook al iets over gezegd. Die is wel bijna gereed. Het gaat
eigenlijk over bestaande data vanuit scholen die goed in beeld willen hebben om van
daaruit ook de voortgang van dit programma te kunnen volgen. En ik ben het volledig
met de heer Portier eens als hij zegt: laten we alsjeblieft niet extra bureaucratie
optuigen, extra nnonitoringsdrukte. Dat doen we ook nadrukkelijk niet. We sluiten aan
bij de bestaande datasets vanuit het CBS en dergelijke, en ook wat scholen nu
rapporteren. Ik vind het wet een interessante gedachte van de heer Van der Kruijff om
eens te kijken: zou je het volgen van de ontwikkeling van die kinderen nog wat langer
kunnen doen? Nou, er zullen waarschijnlijk allerlei AVG-achtige overwegingen zijn
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waardoor dat niet zo eenvoudig is, want dat moet je dan bijna wel op individueel niveau
doen. Toch vind ik het wel een interessante denkoefening, en misschien zou daar ook
een verbinding kunnen worden gelegd met in ieder geval die Onderwijsvisie VO, en
misschien ook wel met het programma Glansrijke toekonnst 16 tot 27 jaar, dat je daar
als het ware ook nog een koppeling in legt. Want ik ben het wel met de heer Van der
Kruijff eens je wilt graag dat de kinderen goed uitstromen, maar uiteindelijk wil je ook
dat ze de volgende stap goed doormaken en uiteindelijk ook een kansrijke positie op de
arbeidsnnarkt weten te verwerven als dat binnen hun mogelijkheden ligt. Dan voorzitter,
ik heb al heel wat kruisen gezet. De cultuurpartners. Ik moet zeggen die vraag, de
criteria van de cultuurpartners, die vraag kent een enigszins technisch karakter. En wat
ik er wel over kan zeggen is dat de samenwerking met de cultuurpartijen in deze stad al
langere tijd heel goed verloopt. Een aantal jaar geleden is ook het SOC in het !even
geroepen. Binnen dat gremiunn wordt eigenlijk de vraag vanuit onderwijs het aanbod
vanuit de cultuursector gematcht. Er zijn al heel veel goede samenwerkingsprojecten tot
stand gekomen, en de directeuren hebben daar een verregaande vrijheid in op welke
wijze zij hun programma's willen inrichten. Het is alleen wel belangrijk dat de
cultuurprogramma's een directe relatie hebben met de ontwikkelingen van kinderen op
het gebied van taal en rekenen. En dat geldt ook voor de sportprogramma's, en daar
zijn cultuurpartners ook in geschoold. Op het moment dat er andere cultuurpartners zijn
die daar ook aan willen bijdragen dan roep ik hen ook van harte op onn zich ook te
nnelden, want ik denk dat het zeker in deze tijd waar het niet vanzelfsprekend is dat alle
programma's kunnen draaien ook door de arbeidsmarkttekorten is het alleen maar mooi
als meer partijen zich willen aansluiten. Maar op die manier komt de huidige matching
tot stand. Dan kijk ik nog even rond. Volgens mu, voorzitter, heb ik bijna alle vragen in
ieder geval op nnijn blaadje recht gedaan. Als ik er nog een vergeten ben dan hoor ik dat
graag vanuit uw raad.

De voorzitter: Nou, dank voorzitter. Volgens mij zie ik mijnheer De Heer met zijn vinger.
Gaat uw gang.

De heer De Heer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was nog een beetje naar het antwoord
over het coronaherstel en ervoor te zorgen dat we dat kunnen ontvlechten van het
herstel of het resultaat van het progrannma zelf.

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter, ik had net voor de interruptie van de heer Van
Leeuwen in een bijzin lets over gezegd. Wij hebben data van voor corona en data van na
corona, dus we kunnen daar wel lets mee doen. Tegelijkertijd is vorige week ook al
aangegeven door de onderzoeker vanuit Sardes dat het niet met een schaartje knippen
valt. Zij gebruikt lets andere woorden, maar dat het in ieder geval heel moeilijk is om
dat helemaal uit elkaar te trekken. We gaan in ieder geval proberen onn in het volgen
van het hele cohort er wel daar een soort correctie voor te doen, maar het is wel
ingewikkeld. En ik weet ook niet in hoeverre het over vijf, zes, zeven jaar nog steeds
heel relevant is, omdat het corona herstelprogramma dat is voor alle scholen tot stand
gekomen en je gaat als het goed is wel verschillen zien. Het Dordtse Leerprogramma
gaat als het goed is gewoon echt wel beter scoren. En de vraag die kwam ook nog even
langs waar het gaat over corona: wat ga je doen als er weer nieuwe golven komen en
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dergelijke? Ja, dat kunnen we nu nog niet voorzien. Laten we hopen dat het niet
gebeurt. Op dat moment zullen we ook met het onderwijs in gesprek treden om
daarover te spreken, maar ik hoop toch dat dit niet nneer gebeurt dat we onze kinderen
thuis laten zitten, ook niet als er weer een enorme coronagolf uitbreekt.

De voorzitter: Dank, voorzitter. Dan kijk ik even rond naar de comnnissie. U heeft nog
een vraag aanvullend hierop of is het een tweede termijn? Want dat wilde ik gaan
vragen. Zijn er meer partijen die behoefte hebben aan een tweede termijn? Ja, dat mag
ook.

Mevrouw Pichel: Ik heb ook nog wel een vraag voor de tweede termijn.

De voorzitter: Oke, zal ik dan het rondje zo even afgaan? Gaat uw gang, mijnheer Van
Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Dank u wel, voorzitter. Ik wilde inderdaad een opmerking
maken richting de wethouder. Het gaat over lets wat mijnheer Van der Kruijff ook al
noemde, het monitoren ook nadat een kind het programma verlaat. Er was nannelijk een
ding wat u zei wat mu j een beetje zorgen baarde, en dat is dat de progrannma's die nu
!open tot vier jaar dat beperkt op het moment dat kinderen daarin zitten maar dat de
effecten enornn teruggelopen nadien, en u zei daarbij: 4 is een kwetsbare leeftijd, dus
we kiezen er nu voor om dat project eigenlijk langer te doen. Heel goed, maar natuurlijk
wel belangrijk om dan ook te weten of het niet na jaar 12 dan ook weer terugloopt, en
of het eigenlijk alleen nuttig is zolang het programma nog loopt. En u zei ook al we
kijken inderdaad ook naar het voorgezet onderwijs en tot 27. Maar alsnog wel belangrijk
om te nnonitoren of dit programma niet alleen zin heeft terwijI kinderen het volgen maar
ook daadwerkelijk effecten heeft in hun toekomst daarna, in hun verdere leven. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank. Dan ga ik naar de heer Portier voor de tweede termijn.

De heer Portier: Ja, het zijn inmiddels twee opmerkingen geworden. Het eerste is er
wordt gekozen om te focussen op scholen en niet op kinderen met als gedachte dat als
er op een school veel kansrijke kinderen zitten dat dan de kansarnne kinderen zich
daaraan optrekken. En nu nneen ik nnij te herinneren dat er wel eens onderzoek naar is
gedaan en ik heb het inderdaad ook net teruggevonden, en dat blijkt gewoon niet het
geval te zijn. Dus ook op scholen waar veel kansrijke kinderen zitten worden de
kansarnne kinderen daardoor niet automatisch, zal ik maar zeggen, in nneilleur getrokken
in andere activiteiten ondernemen, naar een muziekschool gaan, museum. Dus dat op
zich helpen niet. Kansarme kinderen op een school met andere kansrijke kinderen zijn
nog steeds kansarm. Dat is een opmerking die ik wilde maken. De andere opmerking die
ik wilde maken is toch even richting de heer Van Leeuwen en de PVV. Er zijn vele dingen
waarop ik in Dordrecht zou willen bezuinigen, maar het onderwijs aan kinderen is er wel
een van de allerlaatste van. Dank u wel.

De voorzitter: Dan ga ik naar mevrouw Pichel. Gaat uw gang.
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Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk duidelijk aangegeven dat het fijn is
dat er aandacht is voor de kinderen. En je merkt ook wel dat gelukkig de hele raad dat
ook wel vindt. Ondanks dat we verschillen hadden van mening op bepaalde punten zie je
toch dat er gewoon voor iedereen is er aandacht. Dus dat is mooi als ik kijk naar dit plan
om daar verder wat te vinden. Wat ik heel erg zie terugkomen in het plan zijn toch de
praktische dingen, de taalvorming daar hebben we het over, we hebben het over KPI's,
we hebben het over monitoren. Ik heb daar persoonlijk een andere kijk op, want de
eerste taal die wij allemaal spreken zijn niet de woorden maar dat is de energie, en wat
bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat kinderen voornamelijk ook kinderen,
volwassenen natuurlijk ook, heel gevoelig zijn ook voor alle projecties en alle oordelen
die er zijn. En op het moment dat we dus heel erg gaan kijken: kun je dit wel, doe je dit
wel goed genoeg, haal je die vinkjes, haal je die cijfers, dan heeft dat een enorm effect
op de kinderen en geen positief effect. En dan haal ik daar eigenlijk ook bij wat de heer
Portier eerder ook al heeft gezegd, en de heer Van der Kruijff heeft daar volgens mij in
de beeldvormende sessie ook al een opmerking over gemaakt over hoe de scholen zijn,
hoe groen het is, hoe dicht de kinderen bij zichzelf kunnen komen, hun eigenwaarde
kunnen herkennen en hun eigen kracht ook kunnen gaan staan. En dat is een
totaalomgeving, en dat is niet alleen maar werken aan een taalachterstand en
vervolgens kijken of ze het wel goed genoeg doen. Ik denk dat dat veel breder is. En ik
zou het mooi vinden als dit plan waaraan toch zoveel geld naartoe gaat ook naar dat
brede plaatje wordt gekeken. Dan zou ik er volledig achter kunnen staan. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan de heer Den Hartog. U had ook nog voor een tweede termijn?
Gaat uw gang.

De heer Den Hartoq: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog een vraag van een
andere aard, dat gaat over de meerjaren budgettering. Er wordt gevraagd onn een kleine
verhoging in verband met de inflatie. Dat kan ik volgen, voor 2022-2023. Dat is nog een
derde wat wij betaalde, dus voor de totale kosten moet je dat keer drie doen. Als ik dat
doe dan zie ik dat we dat jaar daarna 2023-2024 bijna een ton omlaaggaan, en ik wilde
graag weten of dat consequenties heeft, welke consequenties dat dan heeft voor de
uitvoering?

De voorzitter: Ja, mijnheer Katif, gaat uw gang.

De heer Katif: Ja ik had in de eerste ternnijn niets gezegd, maar ik heb nog een
nieuwsgierigheidsvraag, maar ook een vraag naar de wethouder. Hoe is eigenlijk het
Leerprogramma neergedaald bij de scholen die niet gebruik van gaan nnaken?

De voorzitter: Dank. En volgens mu j ... 0, u wilde nog een tweede ternnijn? Jazeker,
nnevrouw Vol, gaat uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel. Ja, ik ben inderdaad ook niet geheel
gerustgesteld met de beantwoording van mijn vragen, dus ik sluit ook aan bij de heer
Katif, en dank ook voor de aanvulling van de heer Pontier, dus of u nog even wat meer
kan duiden over de andere scholen. Dank u wel.

64



De voorzitter: Hebben wij dan iedereen gehad voor de tweede termijn? Ja, dan geef ik
het woord aan wethouder Heijkoop. Gaat uw gang.

Wethouder Heijkoop: Voorzitter, dank u wel. Ik zal proberen het enigszins beknopt te
houden, want ik ben at te veel en te lang aan het woord geweest. Waar het gaat over de
onderwijsachterstanden, het terugzakken. Dat is een heel bekend fenomeen. Die zie je
in de zomervakantie heel nadrukkelijk optreden. Een van de redenen waarom we zes
jaar geleden de zomerschool ook gestart zijn om die kinderen in die zomervakantie weer
even die taalrijke omgeving aan te bieden, want daar zijn ook heel veel onderzoeken
over dat je ziet dat daar een enorme tweedeling ontstaat. Kinderen die in een taalrijke
omgeving, hoogopgeleide ouders et cetera, die komen daar gewoon veel beter uit die
zomervakantie dan de kinderen uit achterstandsgezinnen. En je zag het effect ook
extreem optreden in de coronatijd. Wie dat interessant vindt, het CPB heeft daar
behartenswaardige rapporten over geschreven maar het is ook wel heel confronterend.
Die kwetsbaarheid neemt in de loop der jaren wel wat af, dus zeker, we moeten die
doorgaande lijn richting het VO zeker ook doortrekken. En collega Van Benschop zal er
ook zeker werk van maken vanuit het college, maar het is ook belangrijk dat je al nu in
de eerste fase daar extra energie in steekt, en dat doen we op deze manier. En die OAB-
middelen, de onderwijsachterstandsbudgetten, die worden goed ingezet, die worden al
heel lang goed gevolgd, maar toch af en toe tweeken we ze nog wel een beetje om ook
dit effect te ondervangen. Het ander punt dat gaat toch over de kansarnne kinderen en
die andere scholen. Op verschillende manieren is dat teruggekonnen. We hebben er met
de directeuren van de scholen die hun eigen school goed kennen hebben we natuurlijk
veel over gesproken, en dat zijn directeuren die ook vaak gewoon collega's zijn in
dezelfde stichting, H30, Nestas, en die hebben natuurlijk met elkaar ook at besproken
als: ja, als er kinderen zijn die heel erg gebaat zijn bij dat Dordtse Leerprogramnna
Het is niet zullen kinderen worden uitgesloten. Je probeert altijd te kijken als kinderen
daar veel baat bij hebben of je daar iets voor kan bedenken. In die zin doen ook bijna
alle scholen mee, want we hebben ook al middelen vanuit die OAB vanuit de
onderwijsachterstandsbudgetten die we ook alloceren om ook die andere scholen te
ondersteunen. En dat is ook een antwoord richting de heer Katif. Ook bijvoorbeeld een
school als Muhring is zeer betrokken, en School Vest. Als je de bestuurder wel van
Muhring, Pien Verwilligen, en je vraagt haar wat is jouw visie op
onderwijsachterstanden, dan krijg je een fantastisch verhaal. Zij is daar ook heel erg
mee bezig, zij probeert ook echt die school inclusiever te maken, en dat is alleen maar
te prijzen. Ik geloof heel erg dat dit breed gedragen is in de stad. En ik geloof dat niet
alleen, de schoolbesturen vertellen wij dat elke keer. En dan kan het best zijn dat er op
individueel niveau hier en daar wel eens een directeur ervan baalt dat zijn collega
misschien net wat nneer nniddelen krijgt om een mooi programma te bouwen.
Tegelijkertijd denk ik ook dat al die schooldirecteuren en al die leerkrachten intrinsiek
gemotiveerd zijn om kinderen verder te helpen en dat zij ook daarmee de motieven van
dit programma van harte ondersteunen. En, dat wil ik toch ook nog wel een keer
genoemd hebben, dat staat volgens mu j niet in dit voorstel maar wel in het programma
als geheel, dat monitoren dat kan ook leiden tot een herijking. We zien nu echt elf
scholen die gewoon aanzienlijk meer kwetsbaar zijn dan de andere scholen. Stel dat
over vijf jaar daar een enorme verschuiving in is opgetreden dan kiezen we ervoor om
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een andere school onderdeel te laten uitmaken van dit arrangement, en dat kan in
theorie gebeuren. Op het moment dat een school ... Ik noem maar even bijvoorbeeld De
Regenboogschool. Die is nu op een andere plek gesitueerd, dat kan ook weer wat doen
met de leerling populatie op ternnijn. Stel dat die school zich op een manier ontwikkeld
dat je zegt over drie, vier jaar, ja, het is eigenlijk niet meer opportuun dat deze school
er wel bij zit en een andere school niet, dan kan je daar nog een keuze in maken. Maar
ook daarvoor ligt de bal ook wel bij de schoolbesturen. Die hebben dat goede overzicht
en dat kunnen we uiteindelijk ook aan de hand van de beschikbare data en informatie
met elkaar bespreken. Maar ik geloof echt, en ik weet het ook dat het brede
onderwijsveld, wat ook breed de Onderwijsvisie heeft ondersteund die we het jaar
daarvoor hebben opgesteld wat ook eigenlijk de basis is voor dit programma, dat die
hier achterstaan.

De voorzitter: Dan kijk ik even rond. U heeft nog een vraag?

De heer Den Hartoq: Ik denk dat mijn vraag niet beantwoord is.

De voorzitter: 0. Wethouder Heijkoop?

De heer Den Hartog: Dat gaat over de budgettering.

Wethouder Heijkoop: Ja, de financiering. Nee, excuus. Nou, in het raadsvoorstel zie je
een opgaande reeks. Het is nu even opeens een flinke stap omdat die NPO-nniddelen er
dan uitvallen. Op dit moment hebben we een derde financiering vanuit het Dordtse
Leerprogramma en de rest komt uit de NPO-gelden, het Nationaal Programma
Onderwijs. Daarna lopen de bedragen fors op. En die bedragen zijn een op een ook
gekoppeld aan de programma's van de scholen, dus die kunnen daar dan hun
programma's mee uitvoeren. En je ziet de reeks iets oplopen, en dat is inderdaad de
inflatiecorrectie.

De voorzitter: Aanvullend, nnijnheer Den Hartog?

De heer Den Hartoq: Nou, misschien maak ik een misrekening maar ik zie 805.000 voor
'22-'23, dat is een derde. Dus als ik dat met drie vernnenigvuldig dan kom ik ruim boven
de 2,4 miljoen uit, en het jaar daarop 2,33 miljoen. En daar ging mijn vraag over. Dan
gaan we in een jaar een kleine ton achterruit, en daarna loopt het weer op. Dus het
loopt op, we hebben een ton omlaag, en dan loopt het weer op. En mijn vraag gaat onn
die ton omlaag, heeft dat consequenties of ...

Wethouder Heijkoop: Nee voorzitter, dat heeft geen consequenties. Je kunt die een
derde, twee derde moet je ook niet zo absoluut zien. Het is ongeveer een derde, maar
dit is gewoon het volledige programma dat uitgevoerd kan worden. Als u het interessant
vindt kunnen we het nog wel in een volgende raadsinformatiebrief wat onderbouwing
geven van hoe die programma's eruitziet. Maar uw zorg zijn we dat nu neerwaarts aan
het bijstellen, die zorg kan ik echt wegnemen.
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De voorzitter: Een nabrander, want dan gaan we zo afsluiten. Mevrouw Schnabel, gaat
uw gang.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik heb nog een hele korte vraag. Zwemlessen, dat
wordt niet meer betaald vanuit Stichting Leergeld, en ik vroeg me af of op deze scholen
ook daar misschien een rol voor zwemlessen inligt?

De voorzitter: Wethouder?

Wethouder Heijkoop: Ik denk zomaar dat de voorzitter van deze vergadering daar ook
een mening over heeft. Nee, in het verleden hebben wij een pilot gestart naar aanleiding
van een nnotie vanuit de raad, vanuit de VSP en enkele andere partijen. Die pilot is
positief verlopen. Die willen we ook uit gaan bouwen. In het coalitieakkoord hebben we
ook middelen gereserveerd voor schoolzwemmen, dus dat gaan we ook doen, en dat zal
zich ook wel met name richten op de kinderen die nog niet kunnen zwemmen als groep
5, 6. En dat zijn ook vaak deze scholen. En deze scholen vervullen daar ook een rol in.
Het is soms wel ingewikkeld waar het gaat over de verantwoordelijkheidstoedeling, dus
ouders moeten daar ook echt in nnee doen, dat heeft weer met allerlei zwemprotocollen
te maken. Dus dat zit in die zin wel goed. Gaan we ook met het onderwijs verder
uitwerken. En ook in het raadsvoorstel waarin we het armoedebeleid willen gaan
intensiveren daar zal daar ook nog wel wat aandacht voor zijn, ook voor het SOS
Kinderfonds en de toegang tot de voorzieningen voor kinderen. Dus dat is een
sneakpreview, ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Moeten eerst mijn collega's in het
college hun mening ook over vormen, maar dat komt snel uw kant op daarna.

De voorzitter: Ja, ik was er ook wel naar geinteresseerd, ja. Dat is een nnooie vraag,
nnaar ik mag geen mening hebben vanavond. Ik kijk toch even de connmissie nu rond. Ik
denk dat het een vruchtbare avond is geweest. Volgens mij zijn alle commissieleden aan
het woord geweest. Dat geeft ook aan hoe belangrijk dit onderwerp is en dat het ook
leeft bij alle partijen, dus ik ga rondkijken en ik ga u vragen of dit als hamerstuk naar de
raad kan?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter? De PVV vindt het een hele lastige. Wat op zich
inhoudelijk wel achter de inhoud van het Leerprogramma staan. Maar goed, ik heb het
uitgebreid beargumenteerd, dus ik wil nog even afwegen, ook met een aantal andere
mensen of we mogelijk een nnotie in gaan dienen in de raadsvergadering van volgens
mu j 13 septennber. Maar ik kan u nog niet op een briefje geven dat we dat gaan doen.
We kunnen het ook beperken met een stemverklaring. Nogmaals omdat we inhoudelijk
namelijk wel Dus we nnoeten even kijken, zeg nnaar.

De voorzitter: Dank. Iedere partij staat natuurlijk vrij om een nnotie of een amendement
in te dienen, dat kan altijd. Dus ik ga er nu even vanuit dat het als hamerstuk naar de
raad kan.

Mevrouw Koene: Een stennverklaring van ons in ieder geval.
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De voorzitter: Nou kijk, dat is al aangegeven. En een stemverklaring kan natuurlijk
altijd.

De heer Katif: Voorzitter, dat geldt voor Beter voor Dordt ook.

De voorzitter: Kijk eens aan, iedereen vult aan.

De heer Katif: Een hannerstuk, maar wel een stemverklaring.

De voorzitter: Prima. Nou, dan dank ik eenieder voor zijn en haar inbreng. Wel thuis en
morgen gezond weer op.
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DORDTSE DINSDAG: NADERE
REGELS VERORDENING JEUGDHULP (TECHNISCHE BRIEFING), RV INZET POK-
MIDDELEN VOOR KERNTAKEN SOCIAAL WIJKTEAM, STAND VAN ZAKEN
DOSSIER CHEMOURS-DUPONT (TECHNISCHE BRIEFING), GEMEENTE
DORDRECHT D.D. 6 september 2022
Vergaderkamer 3

11.Vergadering Nadere regels verordening Jeugdhulp (technische briefing)

Voorzitter: mevr. Van Vugt-Roose
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Opening

De voorzitter: Geachte leden van de raad, we zullen beginnen met deze
commissievergadering. Mijnheer Van der Spoel.

De voorzitter: Het gaat hier vanavond over de uitwerking van nadere regels die nnoeten
worden vastgesteld voor de verordening van de jeugdhulp. Er is in de vorige
raadsperiode een en ander over gepasseerd en daar is vanavond een kleine presentatie
van de uitwerkingen daarvan. We gaan straks zo ook met elkaar in gesprek aan de hand
van een aantal stellingen die daaruit voortgekonnen zijn, want het is de bedoeling dat er
vanavond vanuit de raad informatie wordt opgehaald, waarover dan uiteindelijk het
college weer een beslissing neemt. Ik wil eerst maar even iedereen welkom heten, maar
ik wilde dat doel alvast eventjes melden. Om te beginnen iedereen thuis, kijkers thuis,
de mensen op de publieke tribune en dan wil ik ook welkom heten mevrouw Oke, daar
staat ie verkeerd. Susan Oostronn-van der Meijden, van de ambtelijke ondersteuning en
er is nog, achter ons zit ook nog een hulplijn van de ambtelijke ondersteuning, nnevrouw
Snnid-Marsnnan en verder wilde ik jullie vragen om je allennaal even kort voor te stellen
voor de kijkers thuis en dan kunnen we aan die kant beginnen bij mijnheer Den Dulk.

De heer Den Dulk: Ja, ik ben Antony den Dulk van PVV Dordrecht.

De heer Okkerse: Ik ben Mario Okkerse van de SP Dordrecht.

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA Dordt.

De heer Versluis: Pieter Versluis, Forum voor Democratie.
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Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Claudia Simon -van Waardhuizen, Beter voor Dordt.

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt.

Mevrouw Van Vugt: Franciske van Vugt, vanavond uw voorzitter.

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, connnnissiegriffier.

De heer Den Heiler: Rolin den Heijer, Dordtse VVD.

De heer Van Ballegooijen: Luca van Ballegooijen, Dordtse VVD.

De heer Van Dam Tinnmers: Jan van Dam Timmers, CDA Dordrecht.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Danielle Vol -van der Hoist, Partij voor de Dieren.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie-SGP.

De heer Boersnna: Jan Willem Boersma, ChristenUnie-SGP.

De heer Burakcin: Necdet Burakcin, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

De voorzitter: Ja, dan kan ik nu meteen het woord geven aan mevrouw Oostronn-van
der Meijden en die gaat een presentatie geven en daarna kunnen we eerst nog wat
vragen stellen. Het woord is aan u.

De heer ...: Nu staat hij aan.

De voorzitter: Maar jij kunt gebarentaal. Klinkt als. Dat is het enige wat ik

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Ja, oke. Nou, goedenavond. Ik werd net ook al
voorgesteld. Mijn naam is Susan van Oostrom. Van der Meijden, inderdaad, volledig en
ik werk als strategisch beleidsadviseur hier bij de gemeente Dordrecht op het gebied van
jeugd. We doen van allerlei zaken, maar ook de verordening en bij de verordening horen
de nadere regels en daar ga ik het vanavond met jullie over hebben. Jullie hebben zelf
de presentatie ook al, ik neem jullie ook even nnee. We gaan heel even terugblikken op
de verordening die is vastgesteld begin dit jaar. Vervolgens gaan we het kort hebben
over de nadere regels en expliciet gaan we het hebben over de nadere regels rondom
draaglast en draagkracht en inderdaad, zoals de voorzitter al zei, gaan we jullie een
beetje aan het werk zetten en gaan we aan de hand van stellingen beeldvormend aan de
slag, maar ook oordeelvormend of in ieder geval informatief, zodat wij dat mee kunnen
nemen uiteindelijk of het college in het vaststellen van de nadere regels. Zoals ik al zei,
in februari 2022, dus begin dit jaar, is de verordening vastgesteld door de
gemeenteraad. Dat is ook een bevoegdheid van de gemeenteraad. Waarom hebben we
dat gedaan? Waarom was er een nieuwe verordening nodig? Ten eerste om ervoor te
zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden en dat al onze kinderen die
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recht hebben op jeugdhulp die ook krijgen. Nu en in de toekonnst, ook een hele
belangrijke. Daar houdt ook het tweede of het derde mee verband, nneer grip te krijgen
op de stijgende kosten. Want willen we het jeugdlandschap nu en in de toekomst
financieel haalbaar houden of hebben dan zullen we keuzes nnoeten maken en we willen
ook meer duidelijkheid bieden aan onze inwoners en professionals. Waar heb je recht op
en nou ja, niet alleen voor inwoners, maar ook voor professionals. De modelverordening
van de VNG heeft als basis gediend. Daarop hebben we natuurlijk een Dordts sausje
gedaan en in februari is de verordening vastgesteld. Nou, bij de verordening horen
nadere regels. Nadere regels zijn een uitwerking van de verordening. Dat is een
collegebevoegdheid. Dus het college stelt de nadere regels vast, maar er is een
toezegging gedaan dat jullie ook wat mogen vinden van de nadere regels rondom
draaglast, draagkracht. Dus dat gaan we vanavond doen. Daarnaast is toegezegd dat we
de nadere regels ook zouden spreken met de Adviesraad Wmo en Jeugd. Ik zie Jan nu
ook at zitten. We hebben de nadere regels uitvoerig besproken met de Adviesraad en we
hebben ook gezegd dat we het rapport van BMC zouden gebruiken voor de nadere regels
van draaglast en draagkracht. Dus ook dat gaan we doen, maar vandaag dus de twee
bullet. Ja, zoals ik al zei, we hebben besproken met de Adviesraad Wmo en Jeugd en het
Ouderplatform, maar ook met juristen van onszelf, maar ook van de SOJ, van Stichting
Jeugdteams. Ja, want de verordening is ook best wel een juridisch dingetje en moet
natuurlijk wel helemaal kloppen. Dus dat hebben we al gedaan. Vandaag dus deze sessie
en dan is de planning om eind september de nadere regels vast te laten stellen door het
college en we gebruiken dus vandaag de input. Die nemen we mee en dan worden ze
vastgesteld. Nou, zoals ik al zei, een toezegging was ook om het BMC-rapport van over
draagkracht mee te nemen. Dat zat ook bij de stukken vandaag. Ik weet niet of jullie
het hebben gelezen, maar daar is eigenlijk op een nieuwe manier gekeken. Er werd
voorheen en nog steeds wel, gesproken over zelfredzaamheid, maar dat heeft natuurlijk
ook een bepaalde grens. Dus we spreken tegenwoordig liever van draaglast en
draagkracht en de verhouding daartussen. Dus wat kan iemand aan, dus welke last kan
iemand dragen, maar ook welke kracht heeft iemand om die last te dragen en hoe is dat
in verhouding tot elkaar. En dan kom ik eigenlijk al bij de stellingen. Ik weet niet of er
tot nu toe vragen zijn nnisschien.

De voorzitter: Is er iemand met vragen op dit moment? Mijnheer Boersma.

De heer Boersnna: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had even vragen over dat advies wat
jullie gevraagd hebben aan de Wmo-adviesraad en het Ouderplatform. Is daar ook at
iets van op papier? Want ik zag niks bij de stukken zitten. Is dat advies op papier en
komt dat dan van tevoren dan naar ons toe of ...

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Nou, dat is een advies geweest op ... Voor alle,
want wij hebben al een concept nadere regels, daar is al een advies op geweest, daar
hebben we ook over gesproken. Volgens mu j hebben we meerdere keren daarover
gesproken. Het is even voor de vakantie geweest, dus ja, dat is openbaar en dat kan
naar jullie toe. Dus dat lijkt me geen probleem. Ja. En daar hebben we dus ook at
gebruik van gemaakt, dus eigenlijk de nadere regels die er nu zijn, daarmee hebben we
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dus echt al afgestemd met de Adviesraad Wmo en Jeugd. Dus dat is er allemaal in
meegenonnen.

De voorzitter: 0, hij stond niet aan. Sorry. Dan gaan we nu naar de stellingen en dan is
het misschien per stelling nog een korte toelichting nodig, maar Nou, ik geef het ...

Mevrouw Van Oostronn-van der Meijden: Ja.

De voorzitter: Ja en dan zal ik daarna even verdelen hoe we het doen.

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Ja. Ja, dit is stelling een en nou ja, zoals jullie
wellicht al hebben gelezen in het rapport van BMC, die zes pagina's, is het de vraag en
dat is ook de stelling, dat er altijd, dus potentieel er is altijd bij iedere burger ook wel
sprake van draagkracht. Dus dat is de vraag eigenlijk. Dus is er altijd potentie of niet?
En de stelling is nu dat we ook bij zeer kwetsbare mensen is er altijd, zit er altijd wat
draagkracht om de last te dragen.

De voorzitter: Ja, we hebben zojuist afgesproken dat we nu vragen eerst even aan
mensen die er uitgesproken voor zijn, om dan dat kenbaar te maken en dan ook te
vertellen wat dan de argumenten daarbij zijn. Dat doen we een paar minuten en daarna
willen we ook de andere kant horen. Welke mensen zijn er uitgesproken tegen deze
stelling, het er niet mee eens en welke argunnenten hebben ze daarvoor. Het zou ook
nog kunnen dat je een heel mooi standpunt van twijfel hebt om bepaalde redenen. Ik
zag mijnheer De Boer al, die had al een uitgesproken mening, maar zullen we eerst nog
even kijken, zijn er uitgesproken mensen die het hier mee eens zijn? Met deze stelling.
Ik zie in elk geval Kijk, we hebben in elk geval genoeg voor een discussie. Ja?

Mevrouw Van Engelen: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, sorry.

Mevrouw Van Engelen: We gaan het over het draagkracht en potentieel vanuit de
mensen zelf of vanuit de omgeving van die mensen?

De voorzitter: Nee, in principe van ...

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Nou ja, het gaat om de mensen zelf en dus de
omgeving. Dat hoort ook bij op het moment dat een professional een inschatting maakt
van een draagkracht van iemand, hangt daar ook zijn sociaal netwerk omheen. Dus niet
alleen de persoon zelf, maar ook heeft hij in zijn sociaal netwerk, wat ook mee kan
dragen inderdaad.

De voorzitter: Die vraag is beantwoord. Mijnheer De Boer, had u ook nog een
informatieve vraag eerder over?

De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ja, er werd net gevraagd is er altijd potentieel.
Ik denk dat er altijd potentieel is. Het is alleen de vraag eventjes van hoe je die stelt
naar een client, in zo'n intake. Want ik neem aan dat de client niet op de hoogte is van
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de drie benamingen die daar tussen haakjes staan. Dus dat moet er wel goed ingekleed
worden. Ik ben even benieuwd hoe we dat gaan doen.

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Ja. Nee, we hebben dat natuurlijk met de
toegang waar wij zelf, de gemeentelijke toegang, dus de jeugdprofessionals in het
Sociaal Wijkteam, die moeten natuurlijk ook werken volgens de verordening en de
nadere regels en daarin staat duidelijk op welk aspect zij zullen moeten gaan toetsen om
die draagkracht Inderdaad, dan staat er nou ja, de lichamelijke ontwikkeling van een
persoon of het sociaal emotionele, dat soort van lijst waar ze dan zeker op moeten
bevragen. Dus er wordt niet zo gevraagd van nou, hoe zit het met uw draagkracht. Maar
we gaan dat natuurlijk proberen te unifornneren, dat iedere professional dezelfde
aspecten, de draagkracht zal bevragen en zal scoren. Er is natuurlijk altijd een bepaalde
marge van een professional de inschatting en ja.

De voorzitter: Goed, ik zie dat mijnheer Den Heijer ook nog een hele dringende vraag
heeft. Of een uitgesproken standpunt, want daar wil ik eigenlijk naar overstappen. Is dat
het?

De heer Den Heijer: Nou, dan ben ik uw bruggetje, voorzitter.

De voorzitter: Maak het waar.

De heer Den Heijer: Nou, omdat je naar mijn indruk in zo'n gesprek inderdaad bij zo'n
intake of als je een contract hebt met dat soort problennatiek dat je dan het over
problemen hebt en dat er vaak daar dan zorg voor nodig hebt of ondersteuning voor
nodig hebt of nou en dat we daarmee aan de slag moeten om jou weer terug te krijgen.
Of niet, want sonnmige mensen kunnen die ontwikkeling niet meer doornnaken. Dat is
ook heel spijtig, maar wel feitelijk dan die situatie van die mensen, terwijI ik het heel
jammer vind dat en dat is misschien ook een maatschappelijk beeld erbij, dat we niet
genoeg kijken naar wat er dan wel kan en dat die mensen dan juist op een andere
manier competenties, kapitaal, whatever in te brengen hebben en misschien wel een
andere manier in een andere vornn, maar dat dat ... En het is ook niet meer een kwestie
van dat het wel aardig is om dat te doen of zo, maar we leven ook in een tijd dat
iedereen gewoon nodig is en het zou zonde zijn om die kansen mis te lopen. Dus
daarom ben ik het hier wel heel erg nnee eens.

De heer Van der Spoel: Mag ik daar de heer Den Heijer wat over vragen of?

De voorzitter: Nou, ik wil eerst naar mijnheer De Heer, die gaf het al ietsje eerder aan,
dus begin even met duidelijk aan te geven voor of tegen de stelling of in welke mate.
Ja?

De heer De Heer: Het zit hem natuurlijk in het ... Dank u wel, voorzitter. Het zit hem
natuurlijk in het woord altijd dat zet het natuurlijk op scherp, dat begrijp ik ook, daarom
is het een goede stelling. loch zou ik daar ja op willen zeggen, dat er altijd potentieel is.
Ook vanuit eigen werkervaring optrekken met de doelgroep, besef ik me dat er soms
heel weinig mogelijk is, maar dat je toch, als je zoekt en je zoekt naar de waarde die in
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die mensen zit, dat er altijd wel lets te ontdekken is. Ik denk wel dat het goed is dat we
ook moeten concluderen dat dat soms maar weinig is op dat moment en dat we daar
dan ook heel, alsnog heel blij mee moeten zijn. Dus ook al is het weinig potentieel, ik
geloof wel dat er altijd een stukje potentieel te vinden is, waar je verder op kan bouwen
in veel gevallen.

De voorzitter: Bedankt. Zijn er nog mensen die hier nog een aanvulling hebben bij de
voor-argumenten? Mevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Ja, dank u wel. Ik denk dat iedereen eigen draagkracht heeft in
meer of mindere mate en het lijkt mij goed om dat te benutten.

De voorzitter: Dan denk ik dat we nu naar nnijnheer Van der Spoel kunnen en die heeft
een lets ander standpunt ook. Nee?

De heer Van der Spoel: Nee, ik had gewoon een vraag aan de heer Den Heijer, want je
gaf aan of u gaf aan dat iedereen heel erg nodig is. Wat bedoel je daar precies mee?

De heer Den Heijer: Nou ja, dat is eigenlijk het voorpaginanieuwswerk. Dat je ziet dat er
op elke honderd vacatures of elke honderd mensen die naar werk zoeken zijn, 147
vacatures zijn. De arbeidsnnarkt compleet uit z'n voegen springt. Dat werkgevers
eigenlijk ook meer zouden moeten kijken naar, ik heb misschien een plaatsje voor ogen
nou, ik zou deze functie willen invullen en dit type mens heb ik daarvoor nodig, maar
misschien moet je ook eens het ombuigen dat je zegt van nou ja, dat ga ik op dit
moment niet vinden, maar dan komt er misschien iemand in beeld die een andere vorm
van draagkracht heeft en die kan via zo'n urgentiesituatie wel die baan krijgen. Want er
zijn gewoon veel meer vacatures dan mensen die er op dit moment beschikbaar zijn en
ik denk dat het heel gevaarlijk is in die ontwikkeling als je jonge mensen, die het
stempel kwetsbaar hebben, bij voorbaat al wegzet als problematisch en daar inderdaad
het woord altijd. Het is altijd, dat ben ik eigenlijk wel met de heer De Heer eens. Die ook
vanuit zijn expertise daarover praat. En dat altijd ook wel

De voorzitter: U mag afronden.

De heer Den Heiler: Dat er altijd wel het moment is dat iemand lets kan. Ja.

De voorzitter: Mijnheer De Boer van Op Ons Eiland.

De heer De Boer: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het heel interessant wat mijnheer
Heijer, want ik ben altijd benieuwd waar zijn die mensen gebleven? Want er zijn meer
vacatures dan mensen die het in kunnen vullen. Is er dan hier bij het genneentehuis een
hele grote vergaarbak van mensen die gewoon door regeltjes niet aan het werk kunnen
of mogen? Dat vraag ik me eens even af, misschien niet voor deze tafel, maar ik vroeg
me af waar zijn die mensen gebleven.

De voorzitter: Ik ... Nee. Ik denk dat het goed is dat deze vraag ergens genoteerd is,
maar die dwaalt wel lets af van deze stelling. Dus we gaan even terug naar de stelling.
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Wie is het gewoon niet eens met deze stelling en wil daar graag iets over zeggen? De
heer Van Dam.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik denk het woordje altijd vind ik
altijd een beetje ingewikkeld, want niets is altijd en daarom ben ik het niet eens met de
stelling en ik denk ook dat je soms wel moet oppassen om allerlei dingen van mensen te
verwachten wat zij niet kunnen waarmaken, want dat maakt ook een hele grote druk dat
het met zich meebrengt. Ik denk dat er hele kwetsbare mensen zijn waar in het
verleden heel veel van verwacht is, maar wat ook en niet realistisch is gebleken en ik
denk dat er ook ruinnte moet zijn dat je niet lets van mensen verwacht, maar dat
mensen gewoon zijn, mogen zijn wie ze zijn en niet iets hoeven bij te dragen in deze zin
en dat nnaakt ze ook waardevol.

De voorzitter: De heer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Ik ben het daar niet helemaal nnee eens, maar voornannelijk
omdat het hier bij draagkracht ook gaat om wat mensen zelf kunnen binnen hun eigen
leven en ik denk dat het dan pijnlijk is om te zeggen dat mensen totaal geen
draagkracht hebben. Totaal niets zelf zouden kunnen en ik denk dat het ook niet goed
is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je iemand stinnuleert om waar mogelijk zelf
dingen te doen. Ik zeg niet dat iedereen evenveel kan, absoluut niet, maar ik denk dat
het wel belangrijk is om vanuit dit principe te werken, om eigenlijk de potentie in
iedereen te zien.

De voorzitter: Even ter verduidelijking, u bent het niet eens met dat de heer Van Dam
zegt, maar wel dus met de stelling? Dat?

De heer Van Ballegooijen: Sorry, ja, klopt.

De voorzitter: Wie heeft er eerst nog lets, wie is het er niet bij eens, met deze stelling
en wil dat graag toelichten? De heer Boersma.

De heer Boersnna: Ja, voorzitter, dat kan in onze fractie ook, dat je net lets afwijkt qua
standpunten, maar dat zit inderdaad in het woordje altijd, want ik denk en dat zie je ook
een beetje in dat BMC-rapport, er is vaak nneer potentieel dan we van te voren
bedenken. Dus er is heel vaak wel potentieel aanwezig, maar niet alle mensen hebben
de nnogelijkheid om op een bepaald moment dat potentieel in te zetten. Je zal ook op
zoek moeten naar wat mensen zelf nog kunnen, waar die draagkracht zit. Ik ben het
met de heer Van Dam Timmers eens dat er ook mensen zijn die gewoon daar op een
bepaald moment ook helemaal niet nneer bij kunnen. Dat wil niet zeggen dat ze
misschien die draagkracht helemaal kwijt zijn, maar op dat moment zijn ze niet in staat
om die daadkracht, draagkracht, excuus, ook daadkracht soms, maar die draagkracht
vorm te geven en dan moet je ook op zoek van nou, wat kan er dan wel. En dan is
belangrijk dat je dus ook met de mensen in gesprek gaat van nou, hoe ben jij in staat
om weer wat daadkrachtiger te worden, dat potentieel wat je waarschijnlijk nog wel hebt
ook aan te boren en wat is daarvoor nodig is dan de volgende stap, maar is volgens muj
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de volgende stelling. Wat is er dan nodig om te zorgen dat je dat ook weer kunt en in
staat bent om je eigen draagkracht vorm te geven.

De voorzitter: Bedankt. We konnen inderdaad at in de buurt van stelling twee, maar
mevrouw Boone, of nee, mevrouw Simons, excuses. Mevrouw Simon is de laatste die
over deze stelling nog even wat

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Ja, dank, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden
van de heer Boersma en Van Dam Timmers dat het voor mij ook zit in het woordje
altijd. Ik denk dat er altijd wel uitzondering op de regel zijn waarin een vlieger niet
opgaat. Daarbij denk ik dat de stelling een ook voorafgegaan zou moeten worden door
een stelling 0.9, om het maar even zo te zeggen. En worden potentieel altijd wel
voldoende herkend en erkend, want volgens mu j begint de aanpak van problematiek
daarmee en dat geldt eigenlijk voor de maatschappij als geheel. Van zien wij de
hulpbehoevende client of kwetsbare mensen om ons heen. Aan de andere kant, de
kwetsbare mensen, ziet hij zichzelf ook zo en staat die Oberhaupt open voor de aanpak
van de problematiek?

De voorzitter: Dat is mooi wat denkwerk meegekregen. Wilt u er nog kort op reageren
en dan meteen stelling twee introduceren?

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Ja, ik wil Ja, ik herken eigenlijk wat iedereen
zegt, volgens mu j zijn we het allemaal wel een beetje eens. Inderdaad, het woordje altijd
wat degenen die ook aangeven dat we ja, positief moeten benaderen. Dus inderdaad, in
potentie heeft iedereen ergens wel wat zitten, maar niet iedereen heeft dat denk ik altijd
paraat. Dus volgens mu j zijn we het daar wel gedeeltelijk over eens. Even kijken. Dan
gaan we naar stelling twee en daar gaat het eigenlijk over die ... Het is een soort van
weegschaal. De ene kant heb je de draagkracht, dus iemand kan dezelfde last hebben,
maar als iemand gewoon lekker in zijn vel zit, lekker op het werk gaat, alles gaat voor
de wind, kun jij die last gewoon makkelijker dragen en een ander heeft dezelfde last,
maar heeft bijvoorbeeld geen werk, geen vrienden, ik noem maar wat en kan die last
dus niet dragen. Dus zo is het continu een weegschaal wat je tegen elkaar af nnoet
zetten, van is het draaglast, kan die gedragen worden en heeft degene die kracht. Nou
en hier gaat het over stel nou dat je moet kiezen of niet per se kiezen, maar dat je zegt
nou, wij hebben bepaalde tijd en we moeten dus prioriteren. Waar ga je dan voor? Ga je
dan voor het versterken van iemands draagkracht, zodat die degene zijn draaglast, de
last kan dragen of zeg je van nee, we houden de draagkracht gelijk, maar we zorgen
ervoor dat zijn last naar beneden gaat. Dus dat is eigenlijk stelling twee. Dus ik ben
benieuwd.

De voorzitter: Wie van u wil er met een uitgesproken mening reageren? Zullen we
beginnen weer met de mensen die voor zijn? Voor deze stelling of het ermee eens zijn..
Ja, dat nnag ook, standpunt van twijfel mag ook. Ja, tuurlijk. Ik zag de heer Van Dam al
reageren.

De heer Van Dam Timmers: la, dank, voorzitter. Ja, dit hangt wel een klein beetje af
van wat voor problematiek er is, want als je te maken hebt met bijvoorbeeld psychische

76



problematiek, dan is als je ... Dan is op dat moment de draagkracht versterken heel
moeilijk, onndat je dan beter eigenlijk de draaglast eerst even kan vernninderen, zodat je
draagkracht kan opbouwen, terwijI als het gaat om ander soort problennatiek, is juist het
verbeteren van de draagkracht het doel, dus ik denk dat het, dat je hier niet een soort
one size fits all-antwoord op kunt geven.

De voorzitter: Bedankt. Wie volgt? Mijnheer Ja, zag ik aan die kant ook. Ja, mijnheer
Boersma en daarna mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, vind ik ook een beetje een gevaarlijke
stelling. Het is een beetje voor mijn gevoel dat je tegen mensen, slachtoffer
toeslagenaffaire zegt we gaan eerst jullie draagkracht weer versterken en dan kom je er
wel uit. Want die draaglast, die draaglast kun je natuurlijk niet los van elkaar koppelen.
Want als je nou kijkt naar dat overzichtje, wat valt er onder draaglast, ja, als jij gewoon
hele zware financiele problemen hebt, dan weet je uit onderzoek dat somnnige mensen
door financiele problemen gewoon helemaal de regie over hun eigen !even verliezen en
dan moet je natuurlijk gaan investeren op zorgen dat mensen die regie weer terug
pakken, maar tegelijkertijd moet je ook zorgen dat dat onderliggende probleem
aangepakt wordt. Want die twee, volgens mu, die communiceren met elkaar. Dus ik
denk niet dat je daar een keuze in maken. Ik denk wel dat je afhankelijk van de fase
waarin mensen zitten kan zeggen dat het een iets meer op de voorgrond staat dan het
andere. Dat er een moment kan komen dat je inderdaad weer zegt nou, dan gaan we
weer wat extra aan die draagkracht bouwen, nnaar ik denk dat je wel uitkijken dat we de
woorden prioritering dan gaan verbinden aan de tegenstelling maken tussen draagkracht
en draaglast. Die moet je vooral goed bij elkaar houden, denk ik.

De voorzitter: Mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Balleciooijen: Ik zou toch wel voor deze stelling willen zijn. Ik deel wel het
gevoel van de heer Van Dam Timmers en de heer Boersma dat het zal natuurlijk niet
voor elk geval logisch zijn. Als een algemene richtlijn, ik denk dat het goed is om altijd
eerst te kijken naar draagkracht, in plaats van draaglast, als het gaat om moeten kiezen
vanwege prioritering. Dat is voornamelijk om de last die iemand ervaart, dat varieert
door het leven heen, terwijI draagkracht, als je eennnaal die draagkracht kunt
stimuleren, zeker bij jongeren, dan heb je daar je leven lang plezier van. Plus op het
moment dat je zelf meer van je eigen problemen kunt dragen, doet dat ook heel veel
om het zelfvertrouwen. Heb ik zelf ervaren en dat is een hele positieve erva ring en dat
kan zichzelf daarmee ook versterken. Dus wat mu j betreft gaat draagkracht voor
draaglast over het algenneen. Uiteraard zijn er gevallen te bedenken en die heb ik net
ook gehoord, waarin dat anders ligt.

De voorzitter: Het woord is aan mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik ben zeker voor de stelling, want anders mag
ik niet antwoorden natuurlijk, nnaar meer draagkracht betekent wel meer werk voor de
professionals en ja, ik lees ook in de stukken dat de case load wel heel hoog is en er
steeds minder tijd is en we hebben zelf een groot verloop onder het personeel. Dus ik

77



ben even benieuwd als we hiervoor gaan straks, betekent dat ook dat we wat strenger
worden, denk ik, maar betekent wel dat het meer tijd gaat kosten. Ik ben er wel voor
trouwens hoor, want we moeten niet gaan voor de minste weerstand. Lijkt me niet
goed. Dus ik ben zeker voor.

De voorzitter: Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk altijd geleerd bij een
stelling voor of tegen en niet er tussenin, maar ik kom er ook steeds meer op uit nu ik er
even over na heb kunnen denken. Dit gaat zo over maatwerk en met de draagkracht,
zoals de heer Van Ballegooijen net ook zei, dat is altijd goed om in te investeren, maar
in sommige gevallen kan je daar niet heel erg hard aan gaan trekken zonder de
draaglast ook te verminderen. Dus ik neig er ook naar om hier in geen keuze te maken,
maar daar in elk geval opnieuw te kijken waar ligt die prioriteit, als we dan een prioriteit
moeten stellen.

De voorzitter: Dus we hebben tot nu toe een paar mensen voor, een paar mensen met
het standpunt van hou het in evenwicht. Zijn er ook nog mensen uitgesproken tegen?
Dan wilt ik nu even het woord geven aan mijnheer De Heer, niet omdat hij uitgesproken
tegen is, maar omdat hij sowieso nog lets wilde toevoegen.

De heer De Heer: Ja, laat ik dan toch standpunten innemen. Dan ben ik toch wel echt
tegen de stelling. Vooral vanuit de overtuiging dat als je een goede investering in
versterking van de draagkracht wil doen, je volgens mu j eerst rust moet creeren. In veel
problematiek, waar een hulpverlener binnenkomt, is er volgens mu j een hoop onrust en
volgens mij kun je het beste werken aan de versterking van de draagkracht als er eerst
rust wordt gecreeerd. Dus dan denk ik dat als er moet worden gekozen, de beste
investering toch is om eerst vermindering van de draaglast te creeren.

De voorzitter: Dan ronden we stelling twee af en is het woord weer aan u.

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Gaan we naar het volgende. Dank je wel, voor
alle inputs en inderdaad, ik vind het nnooi om te zien, want ik zie ook bij heel veel
mensen toch af en toe uw knikkende gezichten van ja, inderdaad, heb je ook wel weer
gelijk in. Dus inderdaad, het is niet zo zwart-wit. We hebben ook de stellingen scherp
gefornnuleerd. Voor de discussie. Stelling drie. Ja, dan gaan we de draaglast en
draagkracht in de tijd wegzetten en dan zeggen we inderdaad het kan fluctueren. Je
kunt even geen draaglast of draagkracht hebben. Dat kan in een periode van je leven
weer veel beter gaan. Dus draaglast en draagkracht kunnen fluctueren in de tijd, maar
betekent dat dan ook dat de beschikkingen korter moeten afgeven? Dus willen we dan
ook dat we vaker even naar die draaglast en draagkracht kijken en zeggen van nou, nu
is de balans anders en zullen we dus ook andere hulp of geen hulp moeten inzetten. Dus
kortom, is dan een beschikking van nnaximaal zes maanden voldoende? Is dat wat jullie
betreft oke?

De voorzitter: Wie wil reageren? Ik beperk het nu niet tot voor of tegen, geef even
duidelijk aan hoe je erin staat en waaronn. De heer Burakgin.
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De heer Burakcin: Ja, dank u wel. Nou ja, ik hink eigenlijk op twee gedachtes hierin.
Kijk, het is natuurlijk goed om periodiek te kijken hoe gaat het met die persoon en om
dan vervolgens te zeggen nou, je bent nu voldoende in je kracht om zelfstandig door te
gaan, maar aan de andere kant is het wel zo van dat als het dan vervolgens een maand
later of wat dan ook niet goed gaat, dan moeten ze weer compleet door de molen en
dan moet er weer een nieuwe beschikking afgegeven worden. Dus wat schiet je daar
dan mee op? Dus dan kan je beter gewoon wat langer die beschikking afgeven en
vervolgens op die manier monitoren van ja, hoe gaat het ernnee en dat je tijdig stopt of
wat dan ook.

De voorzitter: Wie wil daarop reageren of op de stelling? De heer Van Dam.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Het lastige hierbij is natuurlijk dat ook
weer de problematiek natuurlijk heel erg kan verschillen omdat je ook te maken hebt
met verschillende soorten zorgverleners en het nadeel van een maximum is dat, als
mensen langer zorg hebben, dat het vernieuwd moet worden en het voordeel ervan is
dat er wel een helder evaluatiemonnent is, wat er sonns wel voor kan zorgen dat zorg
efficienter eventueel ingezet kan worden. Maar dat geldt niet voor alle mensen, want
sonnnnige problematiek, daarvan weten we gewoon dat het langdurig is en dat het of
helemaal niet voorbijgaat en dan is het wel heel ingewikkeld als je iedere zes nnaanden
opnieuw zo'n molen ingaat, terwijI je eigenlijk weet dat je problematiek nooit meer
voorbijgaat. Dus ja, in eerste instantie zijn evaluatiemomenten zinnig, maar dat is in
principe aan de professional, maar daarnaast moet je ook wel kijken naar van als
mensen echt langdurig hulp nodig hebben, dat het iedere keer nnoeten bewijzen dat je
het nodig hebt ook wel heel veel stress met zich meebrengt

De voorzitter: Ik zie wel wat geknik en zo, maar wie wil er nog reageren? Mijnheer De
Boer.

De heer De Boer: We blijven bezig. Dank u wel, voorzitter. Misschien in navolging van
de heer Van Dam Timmers, misschien moet je daar een aantal maatstaven voor nnaken.
Dat je dan een korte hebt, een middellange en een lange en oneindig. Dat kan ook een
idee zijn.

De voorzitter: Mijnheer Versluis.

De heer Versluis: Ja, ik heb eigenlijk stilgehouden bij de vorige twee stellingen, waar we
overigens wel voor waren. Alleen ik probeerde wel in nnijn achterhoofd de uitwerking op
de wet- en regelgeving te houden en daarmee ook de uitwerking op de clienten. Ik denk
als je stelt dat je draaglast en draagkracht inderdaad kunnen fluctueren, dat je dan ook
automatisch kunt zeggen oke, er moet dus een periodiek evaluatiemoment aankomen.
Ik denk dat het voor de client duidelijk is en ook de mensen beter kan helpen in de loop
van de tijd, doordat ze dus dat moment hebben en het niet vrijblijvend een vrijbrief
wordt voor onbepaalde tijd een beschikking af te geven. Dat denk ik.

De voorzitter: Dat is helder. Ik zie daar nog mijnheer Boersma.
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De heer Boersma: Ja, ik vind het een mooie opmerking van de heer Versluis. Ik kon een
heel eind in meegaan tot het laatste, want volgens mij hoef je niet per se dan als je met
elkaar afspraken maken en evalueert kijkt hoe zo'n traject gaat, dan dat te binden aan
elk half jaar een nieuwe beschikking. Volgens mij moet je ook gewoon beschikkingen af
kunnen geven waar een zekere ruimte in zit om in de loop van het traject misschien wat
onderdelen bij te stellen. Of er wat goed gaat wat te verminderen, als het wat minder
gaat er misschien juist wat uit te breiden en ik denk en dat speelt eigenlijk bij alle
stellingen, je moet ook gewoon kijken naar de persoonlijke situatie. Dus wat voor de ene
persoon zes maanden prima is om een stukje druk erop te houden om te kijken van
nou, na zes maanden gaan we kijken of het nog werkt, geeft voor een ander weer
zoveel stress onndat die denkt van nou ja, dan moet ik elk half jaar weer de hele molen
door. Waarvan je zegt van nou, dat is een structurele problematiek waar je misschien
gewoon langer de tijd voor nodig hebt. Dus volgens mij moet je ook de ruinnte hebben
om gewoon daarin maatwerk te kunnen leveren en te krijgen van nou, dat is voor deze
persoon of voor dit gezin het meest geschikt.

De voorzitter: Ja

De heer Versluis: Ja, eens, al vind ik dat eigenlijk bij alle stellingen wel opgaan. Dus het
mensenwerk wat hierin plaatsvindt is denk ik altijd een case to case -basis, die we ook
zeker bij de professionals nnoeten laten en dit zijn eigenlijk allemaal generieke
oplossingen die in de stellingen geboden worden. Dus dit gaat naar mijn mening nooit
echt matchen zoals je het op deze manier invoeren, maar vooral ook blijven kijken wat
hebben de mensen nodig, maar wel op zo'n manier dat ze dus op eigen kracht zo ver
mogelijk komen. Dat zou de voorkeuruitkomst voor mij zijn. Ja.

De voorzitter: Wie wil reageren? Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heiler: Ja, ik denk dat die discussie inderdaad die hierachter schuilgaat, dat
je op het moment dat je met de client in gesprek bent ook een helder traject uit moet
stippelen en daar ook bepaalde verwachtingen met elkaar over hebt, dus ook, want er is
op dat moment wel mogelijk, dus juist in het positieve denken in plaats van wat niet en
daarin kan het ook zijn dat je zegt van we kijken het de eerste zes maanden aan en we
evalueren en misschien plakken we er nog zes aan vast, maar goed, dan nnoeten we dan
ook in dat traject dan duidelijk zijn, maar het lijkt me ook belangrijk dat degene die dat
project begeleidt, zichzelf ook daar de vrijheid in voelt als professional. Ik vind het altijd
een beetje eng als gemeenteraadsleden voor professionals gaan denken en dat is nooit
zo goed namelijk. Dat die ook die vrijheid voelen om dat te kunnen doen en als er regels
zijn of belemmeringen daarin zijn, die op een nnensgerichte manier werken in de weg
staan, dan moeten we dat niet doen.

De voorzitter: Helder. Wie nog reactie? Dan gaan we door naar stelling vier.

Mevrouw Van Oostrom-van der Merden: Ja, het enige wat ik nog wilde opmerken is
inderdaad ik hoor maatwerk en uiteraard het is mensenwerk, het is maatwerk, maar
verordening is er ook voor inderdaad om toch een bepaalde uniformiteit, waar voor
iedere inwoner duidelijk is wat je wel en wat je niet kan krijgen. Dus helemaal, ik snap
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jullie punt. Ergens moet je natuurlijk ook wel een generiek lets hebben en moet je
natuurlijk om ervoor te zorgen dat iedere professional op een unifornne wijze in ieder
geval zaken bespreekt met een client en nou

De voorzitter: De heer Den Heijer wil nog een korte toevoeging doen naar aanleiding
van wat u zegt.

De heer Den Heijer: Ja, ook vanuit een ander perspectief wat u zegt is dat je ook door
heldere regels te stellen ook de professionals, hoe zeg je dat In een veilige sfeer laat
werken, want als het op een gegeven moment onduidelijk is wat wij verwachten en
onduidelijk is wat de regels zijn en alles wordt weg Het is nu helemaal hip om over
alles menselijke maat en dat neigt dan naar willekeur en als die professioneel echt alles
zelf moet kiezen en helemaal geen handvatten meer heeft, dus in dat opzicht zou zes
nnaanden een richtpunt kunnen zijn, maar het zou

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Nou ja, je wil willekeur voorkomen en
professionals willen natuurlijk ook voorkomen, tegenwoordig iedereen is heel mondig en
alles en inderdaad, waar nnensen denken recht op te hebben zijn ze Dus daar moet je
natuurlijk ook mee oppassen, dus voor professionals is het ook heel fijn om gewoon
duidelijke regels te hebben en dat is niet alleen voor de inwoner maar ook voor de
professionals. Ja, eens. Dan de laatste stelling en dan gaat het over het perspectiefplan.
Dat is een plan wat je als professionals samen opstelt met de jeugdigen en zijn of haar
ouders en verzorgers. Daarvan zeggen we eigenlijk is het nou belangrijker dat een
inwoner helemaal blij is, helemaal achter zijn eigen plan staat, is dat dan belangrijk? En
zich echt eigenaar voelt van dat plan. Of is het belangrijker dat het helemaal klopt en
volledig is volgens de jeugdprofessional?

De voorzitter: Goed, wie wil het woord? Moet het voor de inwoners senang voelen of
voor de professionals goed voelen? Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben hier op tegen het heeft vooral
te nnaken dat ik heel erg geloof in juist de goede jeugdprofessionals bij de client zoeken.
Dat is misschien een beetje een luxe streven of een luxewens, maar daar moeten we wel
voor gaan, denk ik. En ja, ik vind het wel heel erg belangrijk dat ze zich eigenaar van
het plan voelen en dat je zelf ook de leiding over pakt waar je zelf aan bij hebt
gedragen, maar ik denk als je de goede professional koppelt aan de client, want het is
toch, je houdt prive en werk gescheiden, maar je hebt toch menselijk werk, dus ja,
menselijke band. Dan denk ik ja, dan moet die professionals en ook achter staan. Ik
denk dat dat de gouden combinatie is.

De voorzitter: Wie reageert? Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Ja. Het is een - dank u, voorzitter - het is toch een beetje een
woordenspel. Connplinnenten voor de stellingen overigens, want ze zijn goed scherp.
Waar ik dan naar kijk is vooral het woord volledig. Dat de jeugdprofessional volledig
achter het perspectiefplan staat. Ik denk dat ik dan liever heb dat een inwoner blij is en
dat die jeugdprofessionals een beetje water bij de wijn heeft moeten doen, dan dat de
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jeugdprofessional er volledig achter staat, maar de inwoner niet blij is met het
perspectiefplan

De voorzitter: Dat is weer vanuit een iets ander perspectief belicht. Wie wil reageren?
Mijnheer Boersma.

De heer Boersma: In aanvulling daarop, want ik zat net al even te kijken dat BMC-
verhaal. Daar staat juist in dat uit onderzoek is gebleken dat de invloed van de inwoner
op de gestelde doelen en het plan van aanpak cruciaal zijn voor het slagen van dit plan.
Dus het is wel duidelijk dat de bewoner of het gezin voldoende betrokken moet zijn bij
dat perspectiefplan, want dat is bepalend of dat gaat slagen of niet. Er wordt ook
geconstateerd dat er eigenlijk wel vaker onvoldoende tijd en continuiteit is in dan de
professionals qua tijd, qua wisselen van professionals, om dan daar voldoende aandacht
aan te besteden. Dus ik denk dat je vooral daarop ook moet investeren en dat je dan
uiteindelijk Nou ja, goed, ik ben altijd een beetje een middenman, dus ik heb altijd
moeite met dit soort stellingen, maar dat je volgens mu j ook dan ook ergens misschien
in het midden uit moet komen en dat je een perspectiefplan hebt waar dus iemand bij
betrokken is en ook gelooft dat die draagkracht weer gaat versterken en dat zo'n gezin
of een jongere dan weer op eigen kracht verder kan, maar uiteindelijk moeten
professionals er ook in geloven en als een professionals niet in het plan gelooft, dan kan
ik me niet voorstellen dat je als professionals dan hard gaat lopen om dat plan te
verwezenlijken. Ondanks dat misschien zo'n gezin denkt van yes, dit is het, dit gaan we
fiksen. Dus, nou ja, denk dat ze er alle twee achter moeten staan, maar dat je wel en
dat zou misschien nog beter kunnen en dat zegt dat BMC-rapport ook, zorg dat dan de
betrokkenen daar ook in ruime mate onvoldoende bij betrokken is en daar ook achter
staat.

De voorzitter: Bedankt. Het woord is aan de heer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Het plan moet staan als een huis, een. Daarna
moet de inwoner of de client vertrouwen hebben natuurlijk in het plan en ook in de
jeugdprofessionals, maar goed, als die jeugdprofessional nou eens een keer weggaat en
er komt een ander en er komt weer een ander en er komt weer een ander, dan krijg je
zoiets van ja, dan moet ik in m'n jeugdprofessional dus ik zeg het plan moet echt
wel leidend zijn en dan maakt het niet uit wie dat begeleidt. Het liefst door een persoon.

De voorzitter: Oke, bedankt. Wie volgt? Mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Ja, dank u wel. Ik wilde even reageren op wat de heer
Boersma zei. Waar ik het wel mee eens ben dat, uiteindelijk is het natuurlijk een stuk
balans, maar ik vind het belangrijk om een ander deel uit het rapport, of dat de glossy
te noemen. Ja, glossy, dat is hoe het heet, dus dan ga ik het noemen ook. Nee er wordt
ook gezegd dat het belangrijk is dat het proces veilig is, maar dat er ook niet teveel
gepannperd moet worden. Dat er soms ook best een klein beetje druk op iemand moeten
worden gezet om aan een verbeterproces te beginnen en najaar, maar ook uit eigen
ervaring kan ik zeggen ja, dat is af en toe nodig en daarnnee moet het ook niet te veilig
zijn dat perspectiefplan dat een inwoner heel blij met een perspectiefplan moet niet
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betekenen dat daar zeer weinig tot geen voortgang uiteindelijk uitkomt. Die kant van de
balans wil ik toch ook heel even benoemen.

De voorzitter: De heer Van Dam.

De heer Van Dam Timmers: Dank, voorzitter. Ja, ik kan me hier wel bij aansluiten wat
de heer Van Ballegooijen ook zegt. Ik denk het is denk ik belangrijk als je het hebt over
het respectieve plan heeft een inwoner natuurlijk een hulpvraag en daar komen soms
dingen uit die je zelf niet fijn vindt, maar die wel goed voor je zijn. Ja en dan ben je het
er misschien op dat moment nog zelf niet mee eens, maar is dat juist onderdeel van je
probleem. Dus als je dan alleen maar er blij nnee moet zijn, dan kom je niet op de plek
waar je uiteindelijk, of waar je uiteindelijk met elkaar wil komen. Dus ik denk dat het
juist heel logisch is dat je in het begin niet zo blij bent met je plan, omdat je nog een
hoop stappen zetten.

De voorzitter: Wie dan nog? Ja, mevrouw Simon.

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Dank, voorzitter. Ik sluit me ook in grote lijnen aan
bij de heer Van Ballegooijen. Voor nnij is het echter enige aversie in het woordje
belangrijker, dat is alsof je een soort van waardeoordeel aan de voorkant dan neerlegt
over wat in het traject belangrijker is in dit geval. Ja, ik zou bijna zeggen in geval van
twijfel moet je er misschien niet aan beginnen, zowel als client die eigenaar moet zijn
van het plan als de jeugdprofessional die je dan vervolgens ook achter moet gaan staan
en de client moet gaan begeleiden en pamperen, geenszins, maar ik denk dat er voor
beide kanten wel enig gevoel van comfort moet zijn.

De voorzitter: Mevrouw Van Engelen nog. Ja. 0, ik dacht dat je gebaarde. Ja. Is er
iemand die nog wil reageren op wat er is ingebracht?

De heer Boersma: Voorzitter, nog een opnnerking dan misschien erover

De voorzitter: Ja, de heer Boersma.

De heer Boersma: Ja, dat pamperen, met het gevaar dat het een beetje een
woordenstrijd wordt, want er staat niet teveel pamperen. Kijk, een aantal collega
raadsleden die weten innniddels met een klein baby'tje begingen met pamperen, dan
begin je met kleine pampertjes en na verloop van tijd wordt dat allemaal wat harder dat
spul en dan ga je een keer zo'n kind eens op zo'n potje zetten, dat hij helemaal niet leuk
vindt. Dus daar zit ook een soort opbouw in. Dat is terecht van niet alleen pamperen of
niet teveel pamperen, er mag ook best een beetje druk op. Er mag ook een beetje een
uitdaging in zitten die niet leuk is. Maar goed, dat zijn dus twee kanten van de medaille
en volgens nnij zijn we het allennaal best met elkaar eens.

De voorzitter: We zijn het best wel met elkaar eens. Nou, wie weet zijn we het best wel
met elkaar eens. Het woord is nog even aan mevrouw Van Oostrom onn die stellingen,
dat gedeelte af te sluiten, om eventuele vragen nog te beantwoorden.
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Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Ja, vragen heb ik niet echt gehoord. Ik heb
inderdaad eens, oneens gehoord. Ook alweer de middenmoot inderdaad. Ja, inderdaad
en ik vond de klik oak inderdaad wel een hele mooie, want wij zullen allebei vertrouwen
in moeten hebben, maar eerst natuurlijk wie moet er dan Ik hoorde op een gegeven
moment water bij de wijn of die moeten dan even wat Nou ja, daar gaat het natuurlijk
am. Ja, we nemen het mee.

De voorzitter: Bedankt, ja.

Mevrouw Van Oostrom-van der Meijden: Dan ben ik, zijn wij klaar met onze stellingen.

De voorzitter: Ja. Mooi, dank u wel. Dan gaan we deze vergadering oak maar afsluiten.
Procesvraag, ja, dat kan u.

De heer Den Heijer: Nu zijn de stellingen gedaan, heeft iedereen op kunnen reageren.
Dat heet dan consultatie en wat gebeurt daar dan nu precies mee? Dat verschilt
nannelijk wel wat voor iedereen gezegd heeft in deze tafel.

De voorzitter: Nou ja, dat heb ik aan het begin even genoemd en dat wilde ik sowieso
nog even noemen. Onze input wordt nneegenomen door de annbtelijke ondersteuning.
Dat verwerken ze wel of niet in wat het uiteindelijk wordt en het college neemt dat wel
of niet over. Maar we zijn wel geconsulteerd, ja. Daar kan ik nog aan toevoegen dat er
volgende week nog een sessie is over jeugd Of nee, over twee weken, over jeugdhulp
en dan gaat het over sturen op jeugdhulp en daar wordt natuurlijk oak onze input weer
verwacht en dan kunnen we oak weer bijsturen waarschijnlijk. Zijn er nog andersoortige
vragen over? Nee?

Sluiting

De voorzitter: Dan sluiten we deze vergadering en dan hebben we even pauze. Mooi.

12.RV inzet POK-middelen voor kerntaken Sociaal Wijkteam

Voorzitter: mevr. Pichel
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Opening

De voorzitter: Goedenavond, iedereen. Moet ik de gong aanzetten? Wat leuk, ik mag
oak op het belletje drukken. Welkom iedereen.

De voorzitter: Welkom bij oordeelsvormende sessie van het instemmen met de inzet van
de POK-middelen voor de kerntaak van het Sociaal Wijkteam. Voordat we ermee gaan
beginnen, gaan we even een rondje maken wie allemaal aanwezig zijn en dan ga ik
achteraan beginnen om u even voor te stellen.

De heer Van Dam Timmers: Jan van Dam Tinnnners, CDA Dordrecht.
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De heer Remijn: Mathijs Remijn, CDA Dordrecht.

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

De heer Burakgin: Necdet Burakgin, GroenLinks Dordrecht.

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie/SGP.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Danielle Vol -van der Hoist, Partij voor de Dieren.

De heer Van Ballegooijen: Luca van Ballegooijen, Dordtse VVD.

De heer Van Leeuwen: Van Leeuwen, PVV.

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, commissiegriffier.

Mevrouw Van Benschop: Chris van Benschop, wethouder WMO.

Mevrouw Verkade: Dorrit Verkade, annbtelijke ondersteuning.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA Dordrecht.

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Kolkilic: Masum Kolkilig, DENK.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even achter me. Dat is niet nodig. Ik wist even niet
wie er zat. Ruby Pichel, voorzitter, voor wie het niet weten, nnaar ik denk dat iedereen
het wel weet. Ja, laten we even kijken naar het doel van de bespreking. De
agendaconnmissie heeft 21 juni besloten naar aanleiding van een funderingsverzoek van
CDA, GroenLinks en SP een beeldvornnende en oordeelsvornnende vergadering in te
plannen met de volgende politieke vragen. Ja, ik wil echt beginnen om de partijen het
woord te geven en deze vragen te behandelen en wie zou daarmee willen beginnen?
Gaat uw gang.

De heer Remijn: Dank u wel, voorzitter. CDA Dordrecht vindt het van groot belang dat
het Sociaal Wijkteam haar kerntaken naar behoren kan uitvoeren en vooral blijvend kan
uitvoeren. Wijkteams zijn in de uitgelezen positie om problemen in gezinnen vroegtijdig
te signaleren en snel in te kunnen grijpen. Juist in deze tijden van crisis hebben we de
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ogen en de oren in de wijk nodig, hard nodig. Als gemeente kunnen we de waarde van
het vangnet dat het Sociaal Wijkteam biedt niet tekort doen. Om de kerntaken goed uit
te kunnen voeren is het van belang dat deze structureel gefinancierd warden. De POK-
nniddelen waarover het raadsvoorstel gaat zijn namelijk incidentele middelen en geen
structurele middelen. Het CDA Dordrecht vindt dat onwenselijk. Er zijn gezinnen met
kinderen die vrijwel continu zorgen hebben. Zoals bekend stapelen de problemen zich
monnenteel op. Het is steeds meer duidelijk dat de incidentele inzet van middelen die nu
geboden wordt geen duurzame oplossing is. Om structurele problemen aan te pakken is
er oak structurele barging nodig. Wij vragen ons af op welke wijze de wethouder
voornennens is de wijkteams te financieren en of dit op structurele basis mogelijk is na
volgend jaar. Dank u wel, voorzitter.

De heer Van Leeuwen: Even een vraag als het mag, voorzitter.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Nou, de PVV is volledig met u eens dat de sociale wijkteams een
hele nuttige positie hebben binnen elke wijk, dus wat dat betreft prima. We vinden dus
oak dat die wijkteams gefinancierd nnoeten warden, alleen ik heb begrepen uit de
stukken dat er problemen ontstaan. Dus er is nu incidenteel geld, laat ik het zo even
zeggen en volgend jaar, het jaar erop, ontstaan er problemen omdat een deel van het
incidentele geld wegvalt. Dat zou je dus kunnen gaan opvullen met andere incidenteel
geld. Wat ons betreft, je zou kunnen zeggen nou, dan zijn die wijkteams gewoon de
komende jaren gefinancierd zoals in het collegevoorstel staat weergegeven. Wij hebben
wat moeite met het op dit moment invullen, structureel invullen van allerlei budgetten
omdat we te nnaken hebben op dit moment met een enorme crisis, zoals u weet. Voor de
Dordtse inwoners onder andere de energiecrisis. Wij kunnen die niet als genneente
oplossen, laten we even duidelijk zijn, maar ik vind wel dat wij als gemeenteraad een
verantwoordelijkheid hebben naar de inwoners toe am in ieder geval een stukje
prioritering aan te brengen van wat willen wij nou. Dat debat, dat kunnen wij geven aan
de inwoners van Dordt, hoe kunnen we ze ondersteunen, is nog niet gevoerd en daarom
vind ik het nu wat te vroeg am nu op dit moment al te spreken van structureel geld. Dus
het invullen, zoals het collegevoorstel aangeeft, met incidenteel geld dit jaar, het jaar
daarop vind ik prima, want de wijkteams moeten toch door kunnen. Maar het
beslismoment dat vind ik dat het wat later moet komen als je het hebt over structureel
geld. Dus hoe staat u daar tegenover?

De heer Remijn: Ja, een vrij lange vraag.

De heer Van Leeuwen: Sorry voor de lange vraag. (buiten microfoon)

De heer Remijn: Geen probleem. Volgens mu j is de vraag met name hoe wij tegenover
structurele financiering staan in het kader van de crisis. De vraag is aan de wethouder,
is het mogelijk am op structurele basis naar de komende jaren te financieren en oak zo
de crisis in ogenschouw houdend. Dus ik denk dat dat in de vraag opgesloten zit.

De heer Van Leeuwen: Ja, ik zie al een beetje, nnaar
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De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, kunnen wij misschien nog andere vragen tot later
bewaren. Ik wil graag eerst deze partijen de kans geven om hun vragen te stellen en de
portefeuillehouder te beantwoorden. Dan kunnen we daarna nog vragen stellen. Aan wie
kan ik verder het woord geven van de andere partijen? 0, ja, mijnheer De Boer, is dit
Want ik wilde eigenlijk eerst ook de GroenLinks en SP nog het woord geven, tenzij dat
niet

De heer De Boer: 0, u gaat een rondje? Oke. Ik kan heel kort zijn, dan heb ik gelijk mijn
woordvoering gehad want ik sta volledig achter de woorden van mijnheer Van Leeuwen.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer De Boer: Ja.

De voorzitter: Ik zie mijnheer Burakcin naar de microfoon grijpen. Gaat uw gang.

De heer Burakcin: Ja, dank u wel, voorzitter. Om in te gaan op de gestelde politieke
vragen, gaat de connnnissie akkoord met het incidenteel financieren van structureel gat
in de financiering om de kerntaak van het Sociaal Wijkteam uit te voeren. Kijk, zoals het
CDA ook verwoordde, vinden wij natuurlijk dat de kerntaken van het wijkteam gewoon
goed uitgevoerd nnoeten worden en het is natuurlijk geen gewenste ontwikkeling dat dit
incidenteel gefinancierd wordt. Dus voor de toekonnst zouden wij zeker willen zien dat
dit op een gepaste manier opgelost wordt en dat dit structureel gefinancierd wordt. Nou
goed, we hebben natuurlijk op dit moment ook te maken met enorme ontwikkelingen
binnen het zorgdomein, dus wat ons betreft kan dit nu ingezet worden, nnaar voor de
toekomst zouden we het daar toch graag verandering in willen zien. We hebben zelf ook
een politieke vraag gesteld. Ja, hoe kunnen we POK-nniddelen inzetten voor innovatie en
werkelijk structureel oplossingen vinden voor de problemen zoals de wachtlijsten. Ja,
voorzitter, wij vinden toch wel dat een van de belangrijkste is, gezien de ontwikkelingen,
de huidige ontwikkelingen met arbeidstekorten, of tenminste, arbeidskrachtentekorten,
dat we het college willen vragen om daar gewoon echt vaart te maken, om daar een
oplossing voor te vinden, want de wachtlijsten die gaan dadelijk nog verder omhoog en
daar zit volgens mij niemand op te wachten. Dus ik zou graag van de wethouder willen
horen van of dat zij daar ideeen bij hebben.

De voorzitter: Dank u wel. Kan ik nog iennand anders het woord geven? Ja, gaat uw
gang.

De heer Okkerse: Dank u wel, voorzitter. Ja, het is niet mijn dossier, Ronald z'n dossier,
maar die zit hiernaast in de vergadering en wij steunen namelijk wel het voorstel van
GroenLinks en CDA. Ik snap wel de bezorgdheid van de heer Van Leeuwen, aangezien
dat we dus crisis hebben en dat het structureel misschien op te lossen is, nnaar wij zien
toch graag nieuwe, of sorry, structureel TerwijI u zegt van incidenteel. Wij zien toch
llever graag de structurele oplossing.

De voorzitter: Dank u wel voor uw input.
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Mevrouw Vol -van der Hoist: Mag ik ook nog, voorzitter? Sorry. Is dit de
standpuntenronde, neem ik aan?

De voorzitter: Ik wilde graag inderdaad eerst even nu het woord geven aan de
portefeuillehouder am te reageren op deze vragen en vervolgens konnt er een tweede
termijn waarop u nog oak vragen kunnen stellen.

De voorzitter: Ik denk dat mijn Je hebt gelijk, sorry. Nee, u heeft gelijk, sorry. Gaat
uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel, voorzitter. Het doel van de POK-middelen is am
dienstverlening aan kwetsbare inwoners te versterken, ontstaan vanwege de
toeslagenaffaire. Het Rijk heeft hiervoor 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Ik
heb uitgezocht dat het tot en met 2027 geldt. Dan volgt evaluatie. Het Dordtse college
wil de POK-nniddelen inzetten via sociale wijkteams. Op die manier kunnen er ruinn
honderd gezinnen in Dordrecht die te maken hebben met de toeslagenaffaire geholpen
warden en bereikt warden. Daarbij wordt er een structurele veiligheid ingebouwd voor
alle kwetsbare groepen. Dat is wat ik gelezen heb in het raadsvoorstel en dat vind ik
heel mooi. Wij ondersteunen wel de vragen van het agenderingsverzoek. We zijn heel
benieuwd naar de uitleg hierover, dus dank aan CDA, GroenLinks en SP en daarnaast
kunnen we van de Partij voor de Dieren niet terugvinden hoe de uitvoering gemonitord
gaat warden. Dus kan de wethouder daarover nog meer vertellen? Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag. Mijnheer Van Leeuwen?

De heer Van Leeuwen: Ja. Ik heb eigenlijk mijn woordvoering al voor een deel gedaan,
maar Nou, het Sociaal Wijkteam vervult een belangrijke rol in de wijk als het gaat am
het vroegtijdig signaleren van problemen in de wijk op wijkniveau, maar oak zeker op
persoonsniveau. Zelf was ik samen met andere raadsleden in het voorjaar op
werkbezoek bij een wijkteam en ik was onder de indruk van de inzet van de mensen
daar. Ik was echt onder de indruk, maar niet alles lijkt goed te gaan, maar daar kom ik
zo nog even op terug aan het eind van mijn woordvoering. Eerst even over de financien.
In de decembercirculaire heeft het kabinet vastgesteld dat een bedrag beschikbaar komt
voor onder andere de wijkteams. Dit is incidenteel geld zodat naar de wijkteams toe zou
kunnen, zoals in het collegevoorstel is opgenomen. Dus wij staan achter het
collegevoorstel. Het is inderdaad waar dat sociale wijkteams te kampen hebben met een
structureel tekort, zoals enkele partijen aangeven. Inderdaad zou het financieel juist zijn
am voor structurele tekorten met een structureel budget te komen. Echter, we kampen
op dit moment met enorme crisis en raad of college zullen zich eerst op korte termijn
zich moeten uitspreken over hoe wij de inwoners van Dordrecht kunnen helpen op dat
vlak. PVV is er daarom op tegen am nu al structureel geld te gaan bestemmen. Dat zou
bijvoorbeeld wel kunnen over twee jaar of over een jaar als er meer inzichtelijk is of
misschien wel in de oktoberronde als het duidelijk is wat wij aan de inwoners van
Dordrecht gaan bieden, maar op dit moment vinden we dat wat te snel, maar wel
kunnen incidentele gelden voor warden aangewend, zoals in het collegevoorstel is
beschreven. Dan even nog een vraag aan de wethouder. Over het werk aan het Sociaal
Wijkteam, mijn indruk en die van vele raadsleden is goed. Tennninste, dat hoor ik dan
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van andere mensen, maar ik hoor ook van verschillende inwoners wat klachten. Nou,
afhandeling van zaken duurt soms lang en soms voelt men zich niet geholpen. Mijn
vraag aan de wethouder, wellicht is het ook een idee als ook aan de inwoners wordt
gevraagd wat zij van het wijkteam vinden en nog breder, hoe het wijkteam nog meer
zou kunnen betekenen voor de wijk. Dus kortom, positief gevoel, maar ja, hoe denkt de
wethouder erover hoe het wijkteam in de wijk staat, zou het beter kunnen? Dank u wel.

De voorzitter: Mooi, dank u wel.

De heer Katif: Voorzitter, nnag ik een vraag aan mijnheer Van Leeuwen? We hebben het
hier over een structureel probleenn, laten we er eerlijk over zijn. Wijkteams. En u zegt
nou, laten we nou incidenteel geld inzetten voor twee jaar. Welke zekerheden geven wij
namelijk aan de inwoners als wij lets wat structureel is incidenteel geld moeten gaan
financieren? Want in mijn gevoel, financieel klopt dat namelijk niet. Je wil iets doen voor
lange termijn en je zet alleen maar indicent... Voor hetzelfde geld is dat incidenteel geld
helemaal niet. Ik bedoel, komt die uit de reserves, komt die ergens uit een of andere
hoge hoed, ik noem maar wat.

De heer Van Leeuwen: U bent al aan het zoeken, zie ik.

De heer Katif: Nou ja, ja. Precies, ik probeer wel even, want '...' waar wil je het zelf even
halen? Dus ik zit even te Mijn twijfels Ik wil best het voorstel ondersteunen, maar ik
ondersteun hem alleen op het moment dat nnij gegarandeerd kan worden dat een
structureel probleenn ook opgelost kan worden.

De heer Van Leeuwen: Nou, ik denk dat wij op dit moment, laat ik het zo zeggen, het is
hoe je de crisis inschat en hoe je ook je wil laten zien naar de inwoners toe. Ik denk dat
er op dit moment gewoon grotere, belangrijkere prioriteiten liggen. Dus eigenlijk vind ik
niet dat we nu op 6 septennber kunnen besluiten onn nu structureel dat gat te dichten,
want dat gat is al gedicht voor dit jaar, jaar en het jaar erop. Dus in principe, ik zeg
absoluut niet dat er geen geld naartoe nnoet. Die incidentele gelden kunnen er direct aan
toe, wat de PVV betreft, alleen het moment waarop je zegt van gaan we het structureel
dichten, ik vind het netter, ook naar de inwoners toe, om dat wat later te doen. Het zou
ook kunnen zijn dat het in oktober of in november at gebeurt met de begroting, als
duidelijk is wat gaat er gebeuren richting de inwoners. Dat kan, dan zullen we het
voorstel ook ondersteunen, maar op dit moment zoals het nu voorligt zeggen we van
laten we ons beperken tot het collegevoorstel. Incidenteel geld de komende tijd en ja,
dan kunnen we over enkele maanden nog verder kijken. Ik vind het net wat te vroeg.

De voorzitter: Is uw vraag zo beantwoord? Dan ga ik graag verder met ...

De heer Van Leeuwen: Maar even nog een kort antwoord

De voorzitter: Mag ik heel even ons, want ...

De heer Van Leeuwen: Ik wil een zin toevoegen, als je het niet erg vindt.
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De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: In principe heeft u natuurlijk hartstikke gelijk. Ik ben econoom,
dus structurele tekorten moet je structureel afdekken. Ik vind ook nood breekt wet op
een gegeven moment. Ik vind dat je echt nu richting de inwoners moeten laten zien van
wat zijn op dit moment voor ons de prioriteiten. Maar goed.

De voorzitter: Dank u wel. Er komt nog een tweede term ijn am verder nog te
debatteren. Is er nog iemand die het woord wil nemen? 0, ik zie een hand. Sorry. Gaat
uw gang.

De heer Van Ballegoollen: Dank u, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij de eerdere
woordvoeringen dat inderdaad belangrijk is dat de tekorten die er nu zijn kerntaken van
het Sociaal Wijkteam warden ingevuld. Ik kan het oak helemaal eens zijn met wat
mijnheer Van Leeuwen al zegt vanuit zijn economische achtergrond. In principe is dat
het erg belangrijk is am structurele gaten structureel te dichten en niet met incidentele
middelen. Dus in die zin steun ik ook wat het CDA zegt. Wat ik me afvroeg, dat is een
vraag richting wethouder. Op dit moment, als ik het goed lees, wordt er voor de periode
2023 tot 2026, het wordt over vier jaar worden incidentele middelen ingezet am een
structureel gat. Met eigenlijk tussen de regels door hoar ik bij de heer Van Leeuwen oak
al de vraag misschien wel, ik wil niet al te zeer voor hem invullen, maar is dat nodig am
dat voor zo'n periode te doen? Want dat principe, structurele middelen met structurele
Sorry. Structurele opgaven vullen met structurele middelen is de enige juiste
uiteindelijk. Dus voor vier jaar dan incidenteel geld gebruiken van POK-middelen voor
het structurele gat, ik hoop dat de wethouder een nnogelijkheid kan vinden met
eventueel wat schuiven met middelen onn daar een structurele oplossing voor te vinden.
Sneller dan pas over vier jaar.

De voorzitter: Dank u wel. Ja.

Mevrouw Striebeck: De VSP die gaat akkoord met incidenteel financieel financieren,
maar wil oak inzetten op structureel financieren. Met name inzet am wachttijden en
wachtlijsten te beheersen is zeer belangrijk, zodat snelle en passende hulp geboden kan
warden. Oak is begrijpelijk dat structureel financieren momenteel erg moeilijk is, omdat
wij in onzekere tijden zitten. Wij sluiten ons dus oak aan bij de heer Van Leeuwen.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Striebeck. Dan kijk ik nog even rand of ik nog wat
zie. Ja.

De heer Kolkilic: Dank, voorzitter. Nou, er is natuurlijk heel veel gezegd over het
economisch gedeelte, maar bij mijn fractie komt de vraag naar voren, de POK-middelen
waren natuurlijk am het vertrouwen in de overheid te winnen. Sociale wijkteams
bestaan momenteel uit kleine partners, bijvoorbeeld de wachttijden verlagen dat zal in
de huidige situatie heel moeilijk gaan. Kan de wethouder oak vertellen van wat de
uitbreidingsnnogelijkheden zijn van de sannenwerkingspartners bij de sociale wijkteams?
En mijn tweede vraag, is er oak een controlemogelijkheid over het uitvoeren van de
kerntaak?
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De voorzitter: Dank u wel voor uw vragen. Zijn er nog andere vragen? Iennand die nog
lets wil opmerken? Nee? Wethouder Benschop, dan geef ik u graag het woord.

Mevrouw Van BenschoD: Ja, dank u wel. Ja, allereerst ben ik heel blij om te horen dat de
nut en noodzaak van het wijkteam in ieder geval ondersteund wordt en dat deze
comnnissie in ieder geval bereid is al dan niet incidenteel of structureel deze kerntaken
te versterken. Dus daarnnee beginnend. Iedere collegeperiode wordt er ingespeeld op de
ontwikkeling in het sociaal domein en wordt er opnieuw gekeken wat er nodig is en hoe
dat gefinancierd zou moeten worden en deze POK-middelen worden ingezet voor twee
jaar. Dus daar kan twee jaar nnee gedekt worden en de volgende twee jaar is er geld
opgenomen in het politiek akkoord, waarmee de laatste twee jaar ook gedekt wordt. Dus
is het incidenteel? Ja, want het is voor vier jaar, nnaar de aanbesteding is ook voor vier
jaar en daarna kan er weer een nieuwe afweging gemaakt worden op basis van de dan
geldende situatie wat er nodig is. Die POK-middelen zijn bedoeld, werd hier ook al een
aantal keer gezegd, om dienstverlening te verbeteren. Dat kunnen we doen door middel
van de kerntaken van het Sociaal Wijkteann te versterken. Dus in die zin komende POK-
nniddelen ook echt ten goede aan daar waar het voor bedoeld is en zetten we ze in via
de sociale wijkteanns om de inwoners beter te bereiken en een goede dienstverlening te
hebben. Dan werd er nog wat gevraagd over het monitoringverhaal. In de aanbesteding
worden natuurlijk gewoon de opdracht meegegeven wat we verwachten van deze
opdracht, wat er verwacht wordt van de sociale wijkteanns en daar worden ook de KPI's
in opgenomen onn te kunnen nnonitoren of daaraan voldaan wordt. Er wordt ook jaarlijks
gekeken wat er bijgesteld zou nnoeten worden voor dat bed rag wat we in de
aanbesteding hebben uitgezet. Dus er is ook nog wel een mogelijkheid onn in te spelen
op de actualiteiten. Wel wetende dat de druk op de sociale wijkteanns natuurlijk enorm is
toegenomen. Of het nou gaat om de coronacrisis of de opvangtoeslagaffaire, de
Oekrainecrisis. Er speelt natuurlijk ontzettend veel, dus het is ook de vraag hoe je de
wijkteams zo in positie kan brengen dat de vragen van inwoners en dat de hulpvragen
van inwoners ook goed beantwoord worden. Even kijken, wat hadden we nog meer voor
vragen. Volgens mij Ja, er was dan nog een vraag of we het structureel kunnen
maken. Ja, nou goed, de vraag is of je voor vier jaar of dat dan niet structureel genoeg
is, onndat je dus iedere collegeperiode weer opnieuw moet kijken, of dat doen we in
ieder geval in Dordt, of het nog aansluit bij de ontwikkeling in het sociaal donnein. 0 ja,
de innovatie, sorry. De vraag van GroenLinks. Ja, de POK-middelen inzetten voor
innovatie dat wordt niet voorgesteld, nnaar er is wel in het programma rekening nnee
gehouden dat er innovatiemogelijkheden zijn. Daarnaast is ook in het coalitieakkoord
geld opgenomen onn innovatie te stimuleren. Dus dat staat in die zin buiten dit
raadsvoorstel. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond of de partijen vinden dat hun vragen zo
voldoende beantwoord zijn. Ja, ga je gang.

De heer Van Ballegooijen: Dank u, voorzitter. Even voor de absolute duidelijkheid,
begrijp ik goed dat het dus hier niet gaat om een structureel progrannnna, een
incidenteel programma dat incidenteel wordt bekostigd?
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Mevrouw Van Benschop: Nou ja, kijk, de inzet van de Sociaal Wijkteams is hoop ik
structureel, alleen wat er tot nu toe gebeurd is, is dat er iedere vier jaar of, nou ja,
vanaf 2015 ...

Mevrouw ...: Of elk jaar

Mevrouw Van Benschop: Of elk jaar en er wordt elk jaar gekeken, maar er is in iedere
collegeperiode gekeken hoe kunnen we dat financieren en we hebben nu eigenlijk aan
het begin van de collegeperiode de situatie dat we het al voor vier jaar gedekt kunnen
hebben. Dus nee, het is niet de bedoeling dat het hierna stopt, maar er wordt wel ieder
jaar gekeken of er nog de juiste dingen doen en we hebben nu voor vier jaar de dekking
met dit voorstel.

De voorzitter: Is uw vraag zo beantwoord? Is er 0, zie ik daar een vinger? Of ... Ja,
gaat uw gang.

De heer Rennijn: Ja, ik had nog een vraag van de heer Van Leeuwen onn antwoord op te
geven. De vier jaar die mevrouw Van Benschop, de wethouder, schetst vinden wij
voldoende als ijkpunt. Dus kunnen we mee leven. De vier jaar vinden wij voldoende om
opnieuw te gaan ijken wat nodig is.

De voorzitter: Dan kijk ik nog even rond. Zijn er nog vragen? Ja. Mijnheer Boersma.

De heer Boersnna: Geen vraag, u had van ons nog geen voorlopig standpunt gehoord,
maar eigenlijk alles wat ter sprake moest konnen is op tafel gelegd en volgens mij heeft
de wethouder daar een goed antwoord op gegeven. Kijk, wat mij opvalt is dat
structureel en incidenteel een eigen leven gaan leiden. Structureel is in dit geval
eigenlijk een nneerjarenprogramma wat voor vier jaar vastgesteld in deze raad en waar
nu dus geld voor is. Nou, waarvoor complimenten, want het is bij sommige
meerjarenprogramnna's wel eens lastiger geweest, dus dat is allemaal mooi. Ik denk dat
het wel goed is dat we ruim voor de afloop van die vier jaar met elkaar dus ook gewoon
goed evalueren. Even ontgrendelen, hoor ik hier naast me, maar dat even goed kijken
van nou, hoe loopt het, waar is de bijstelling nodig en dan zal ongetwijfeld dat
geldverhaal ook weer op tafel konnen en we gaan natuurlijk ook het verhaal spelen waar
de heer Van Leeuwen het over heeft van hoeveel geld hebben we op dat moment. Aan
de andere kant heb ik ook meerdere partijen horen zeggen hoe belangrijk wij met z'n
alien de sociale wijkteanns vinden. Dus dat die structuur en dat systeem gewoon
voorlopig gehandhaafd moet worden en geintensiveerd moet worden en liefst ook nog
een beetje geInnoveerd moet worden, zijn we volgens mij allemaal over eens. Dus wij
kunnen het voorstel van het college zeker steunen en dan als laatste opnnerking, laten
we ook wel goed met elkaar in de gaten houden waar dit geld vandaan kwam, want dit
kwam vanuit hele sociale, de toeslagenaffaire, waarbij dus ook een heel stuk vertrouwen
in de overheid gewoon door het toilet weggespoeld is, onn het zo maar even te zeggen.
Dus laten we ook vooral dan als we dit geld investeren in sociale wijkteams met elkaar
in de gaten houden dat dat ook gaat hoe wij onze bewoners helpen en hoe ook dat
vertrouwen van de overheid, ook onze gemeentelijke overheid de komende jaren weer
met z'n alien terug aannemen.
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De voorzitter: Dank u wel.

De heer Van der Spoel: Voorzitter.

De voorzitter: Ja.

De heer Van der Spoel: Mag ik het CDA even een vraag stellen?

De voorzitter: Uiteraard.

De heer Van der Spoel: Want ik ben toch wel nieuwsgierig naar wat er vanavond precies
is gezegd door de wethouder, waardoor jullie nu wel deze vier ,jaar, dat dat oke is, want
dat was al bekend en jullie hebben flink wat werk verzet om dit op de agenda te krijgen,
maar dit ging vrij makkelijk. Wat is er vanavond gebeurd?

De heer Boersma: Bedankt. Het was ons vanuit het raadsvoorstel niet duidelijk dat het
echt om vier jaar ging. Dus vandaar dat wij het op de agenda hebben gezet.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, nnag ik nog een nabrander doen?

De voorzitter: Ja, sorry.

Mevrouw Van Benschop: Even in reactie op de heer Boersma, er konnt binnenkort een
RIB richting de Raad waarin we de raad infornneren over de aanbesteding van het
Sociaal Wijkteam en daar zullen we ook aandacht besteden aan het vertrouwen en hoe
we de inwoners goed willen bedienen.

De voorzitter: Dan kijken we nog een keer rond of er nog vragen zijn en anders is mijn
vraag aan u allemaal of ik kan concluderen dat dit als hamerstuk naar de raad kan?

De heer Katif: Ja.

De voorzitter: Mijnheer Katif.

De heer Katif: Ja, maar wel met een stemverklaring, maar dat zullen vinden.

De voorzitter: U bent vrij om dat te doen.

Sluiting

De voorzitter: Goed, Dank u wel, dan gaan wij dat noteren en dan dank ik u alien voor
uw aanwezigheid en inzet.

13.Stand van zaken dossier Chemours-Dupont (technische briefing)

93



Voorzitter: mevr. Boom-Vos
Raadsgriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Welkom allemaal voor de tweede spannende commissie van vandaag. Het
tweede, ik vond die van ‘...' ook wel behoorlijk interessant, wat me na aan het hart ligt.
Ik wil eigenlijk iedereen welkom heten. De kijkers thuis, aanwezige pers, wethouder. Ik
zie ook ambtenarenondersteuning en alle raads- en commissieleden. Voor het verslag
Sorry? Voor het verslag zou ik eigenlijk vragen of dat iedereen zich voor wil stellen en ik
begin hier links van me.

De heer Versluis: Pieter Versluis, Forum voor Democratie.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PydA Dordt.

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

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer Den Dulk: Antony den Dulk, PVV Dordrecht.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.

De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter voor Dordt.

Mevrouw Van den Akker: Karin van den Akker, ik ben de regisseur van het dossier
Chemours en Dupont in Dordrecht van de gemeente Dordrecht.

De heer Kooman: Ronald Kooman, ondersteuner van Karin.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

De heer Den Helier: Rolin den Heijer, Dordtse VVD.

Mevrouw Lammens: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie/SGP.

De heer Kleinpaste: Gert Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

De heer Van Dam Timmers: Jan Willem van Dam Timmers, CDA Dordrecht.

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.
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Mevrouw Vermeulen: En Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De voorzitter: Dank en ik zal nog even herhalen en nog een keer extra mevrouw Van
den Akker, Karin van den Akker, welkom heten. Ze is regisseur van Chemours en
Dupont vanuit de gemeente Dordrecht en zal dadelijk ons informatie verschaffen.

De voorzitter: Het doel van deze bespreking is vooral om met een raadsvoorstel
verklaringen van geen bedenkingen beeldvormend te bespreken. Daarnaast wordt er
ook informatie gegeven over de laatste stand van zaken van het dossier Chemours. Als
tijdens de presentatie blijkt dat het sonns de laatste actualiteit nog te technisch is of we
hebben geen moment in deze vergadering hiervoor, kunnen we altijd nog later een
tweede overleg of commissie hiervoor instellen, want vandaag is dus vooral bedoeld
voor de verklaring van geen bedenkingen. Deze wordt jaarlijks aan de provincie
voorgelegd en de genneenteraad. Meestal technisch, maar gezien de huidige informatie
en actualiteiten doen we het extra benadrukken en beeldvormend neerleggen. Onderleg
is een aanleiding voor de te voeren gesprekken in de raad, is een raadsinformatiebrief
uit juni met de stand van zaken destijds. Actueel is het RIVM GGD-rapport van
gisterochtend vijf uur, waarop het embargo op vervalt. Uit het rapport betreft
moestuinonderzoek, dat is uitgevoerd door het RIVM in de gemeente Dordrecht,
Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden wordt dadelijk dan nog extra aandacht aan
besteed en dan zou ik graag nu het woord willen geven aan nnevrouw Den Akker voor de
presentatie.

Mevrouw Van den Akker: Dank u wel. Het zijn een paar onderwerpen die ik even wil
verduidelijken. We behandelen eerst de verklaring van geen bedenkingen. Dat is een
toestemnning die aan de raad gevraagd wordt omdat de Chemours een vergunning moet
krijgen. Die heeft een vergunning aangevraagd bij de provincie en vanuit het
bestemmingsplan moeten wij vanuit de raad een verklaring van geen bedenkingen
geven. Daar geef ik een toelichting op. Daarnaast is gisteren het moestuinonderzoek
voor Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden gepubliceerd door het RIVM.
Daar ga ik verder ook op in en is er tijd, wat de voorzitter al zegt, de
raadsinfornnatiebrief is gisteren ook vrijgegeven. Die gaat over het hele dossier, maar
we hebben geen tijd om dat helemaal te behandelen, maar als we tijd hebben kunt u
daar ook nog vragen over stellen. Dan start ik met de verklaring van geen bedenkingen,
dat ligt voor het raadsvoorstel en daar heeft u ook, hebben we een besluit voor nodig.
Gaat deze ook nog aan? Weet iemand hoe dit werkt? Ook deze niet. Die zit gewoon vast.
Ja. Ja. De verklaring van geen bedenkingen, die presentatie bestaat uit twee delen, want
het is vrij technisch, dus ik heb llever geen vragen per dia, want dan wordt het voor de
anderen nnisschien wat te verwarrend. Dus ik ga eerst in op de regels en op het verzoek
van de vorige vvgb. Dan kunt u daar vragen over stellen en daarna ga ik verder in over
op de aspecten externe veiligheid, groepsgebonden en plaatsgebonden risico en is er
daarna ook weer tijd om vragen te stellen. Hij stond ult. Dank u wel. Waarom een vvgb?
Een verklaring van geen bedenkingen. Vroeger, dus voor de Wabo in 2010, nnoest een
bedrijf voor alles een deelvergunning aanvragen. Dus bij de provincie een afwijking voor
het bestennmingsplan, bij de gemeente, bij de provincie een milieuvergunning,
misschien nog wel bij de gemeente een kapvergunning en zo stapelden de vergunningen
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zich op. De Wabo heeft opgelost doordat bij de milieuvergunning, dat is het bevoegd
gezag van de provincie in dit geval voor dit bedrijf en aan de genneente wordt gevraagd
om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een afwijking van het
bestemmingsplan. Want dat is uw bevoegdheid van de raad. Dat is het
vergemakkelijken van de regels, plus dat je het ook op elkaar af kan stennmen. Even
een korte terugblik op het hele dossier. Dupont zat vanaf vorige eeuw al op de staart.
Het zit er al jaar in, jaar uit. Maakt teflon, teflonfabriek en in 2015 heeft Chemours een
deel van Dupont overgenomen. Dus er was een bedrijf, nu waren het er twee en in 2018
hebben ze allebei een vergunning aangevraagd bij de provincie en in 2020 heeft Dupont
weer gesplitst met de Dow, performance chemicals. Dus je krijgt in plaats van een
bedrijf, drie bedrijven op dat perceel en nu ligt er een vergunningaanvraag voor
Chemours. Die heeft de provincie al in ontwerp beschikt verleend. Daar hebben wij ook
al in ontwerp heeft de raad daar at een verklaring van geen bedenkingen voor afgegeven
en nu vraagt, Dupont heeft al een vergunning met een verklaring van geen bedenkingen
en voor Chemours vragen we nu aan uw raad een verklaring van geen bedenkingen. Dus
even resunnerend, voor Dow is er at een vergunning verleend, want daar is geen vvgb
voor nodig. Voor Dupont, de vergunning is verleend, een vvgb is afgegeven en er loopt
nog wel beroep, nnaar uw raad heeft wel de vvgb afgegeven en voor Chemours willen we
nu nog, vragen we nu nog een verklaring van geen bedenkingen. Wat vragen we nou
precies? Het is een toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan De Staart en
voor Chemours betekent dat dat afwijken van een plaatsgebonden risico en daar ga ik
later op een, die term en dat is net even aan twee kanten van de inrichting verandert er
lets aan de contouren van het plaatsgebonden risico. En een soort rekken en tekening in
een kaartje even laten zien. Dan behandel ik het even inhoudelijk. Hij voldoet aan de
structuurvisie Dordrecht. Het is een, je hebt drie bedrijven, die veranderen in principe
niks aan de bedrijfsactiviteiten. Ze vragen alleen drie verschillende vergunningen aan,
dus daarom moeten ze nu een nieuwe vergunning hebben. Als gevolg van een
modelwijziging is het groepsrisico waarin heel veel mensen kunnen overlijden, wordt
fors minder en het plaatsgebonden risico wijkt wel een beetle af, nnaar zijn er geen
nieuwe risico's te zijn. Ik begrijp dat dit echt wat te technisch is, nnaar ik moet eerst
even op de juridische zaken ingaan en als je een verklaring van geen bedenkingen Als
de vergunning verleend is, dan ligt er in plaats van zo'n pak allerlei vergunningen en
toestemmingen en wijzigingen voor Chemours, ligt daar een vergunning, een
zogenaamde revisievergunning voor het hele bedrijf, met nieuwe actuele voorschriften.
De toezichthouder kan als het in papier nog zou zijn onder de arm de vergunning
meenemen, in plaats van in een doos, dus allennaal een set voorschriften. Dus dat is al
sowieso een voordeel van een vergunning. De afwijking van het bestemmingsplan is
zodanig klein dat het niet opweegt tegen de nieuwe voorschriften Chemours want ze
gaan ook een forse emissieverlaging eisen. Ja, dat is naar mening van het college wel
meer van invloed. Het is beter om de emissie te verlagen dan om die externe
veiligheidscontouren in de gaten te houden en wat nog meer is de wijziging is alleen
tijdelijk voor deze vergunning. Dus op het moment dat er een nieuw bedrijf komt met
een nieuwe vergunning, is de oude contour weer van toepassing en moet die weer
opnieuw. Dus het is niet zo dat het voor eeuwig toestemming is. Uw raad kan ook niet
vaststellen. Dat leidt dus tot een oude vergunning. Omdat ik al zeg, met verouderde
voorschriften en waarschijnlijk ook wat meer een nnissie, moeilijker te handhaven en de
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vvgb is niet van toepassing op de emissieverlaging, maar alleen op de wijziging van het
bestemmingsplan. Dus u houdt daar niet de emissie nnee tegen. Ergo, de
emissiereductie die in de vergunning zit is dan niet geldig. Heeft u vragen?

De voorzitter: Kijk eens, dat ging hard. Ik hoorde hier at, ik ga eerst bij degenen die ik
het minste hoor, dus ik ga even naar de heer De Boer, Op Ons Eiland.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik denk ja, ik wil het feestje niet bederven
vanavond, maar ik heb hem toch maar even meegenomen, de krant van vanmorgen,
drie pagina's groot en ik moet eerlijk zeggen dat ik volg dit dossier al enige tijd en ik
heb vandaag twintig mensen gesproken. Zeventien hebben mij benaderd en drie heb ik
zelf benaderd en ja, ik weet niet of we die discussie hier nnoeten gaan voeren nu, maar

De voorzitter: Mijnheer De Boer, dan ga ik u toch even, want u stelt de vraag al en u
weet denk ik ook al het antwoord op de vraag. Het gaat nu om het andere voorstel. Een
verklaring van geen bedenkingen. Wilt u daar en volgens mu j heeft u het over het
moestuinonderzoek.

De heer De Boer: Nee, nee, maar in ieder geval, dat gaan we dus niet steunen. Nu.

De voorzitter: Nee, we kunnen wel een paar technische vragen stellen, geen politieke
vragen en als we zeggen van nou, we hebben te weinig tijd, dan kunnen we nog een
aparte beeldvornnende sessie over dat onderwerp stellen. Nou, u heeft wel gelijk voor
vuurwerk gezorgd. Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, even in die zin een vraag. Ik was wat verbaasd, maar
dat zal aan mij hebben gelegen, dat we inmiddels drie bedrijven hebben, want we
hebben ooit die splitsing van die bedrijven nneegemaakt met een verklaring van geen
bedenkingen omdat het allemaal overzichtelijker werd. Een derde bedrijf is nu Dow wat
erbij gekomen is. Ik begrijp dat daar geen verklaring van geen bedenkingen bij nodig is.
Mijn vraag is waarom is dat dan precies? Want dat is het derde bedrijf binnen diezelfde
ruimtelijke onngeving. Dus dat verbaasde me in die zin wat en is er nog lets meer te
vertellen over als je die verklaring van geen bedenkingen niet zou afgeven, waarom je
dan terugvalt op een oude vergunning en welke consequenties dat precies heeft. Want
ook dat vind ik wel tricky, want dan heb je zoiets van ja, je staat met je rug tegen de
muur en je moet wel wat, anders ben je slechter af. Dus ik vind dit juridisch ook een
beetje een, mag ik het chantage noemen? Ik weet niet goed, ik vind het lastig.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste, wat is uw vraag? Want het gaat om een

De heer Kleinpaste: De vraag is hoe is dan precies die positie van Dow, waarom is die
verdere splitsing toegepast en wat heeft dat voor consequenties? Aanvullend is dan onze
vraag en hoeveel invloed heb je lokaal? Daar was het laatste stukje van de vraag voor.

Mevrouw Van den Akker: Op die vraag kan mijn collega antwoord geven wat Dow in
ieder geval is, maar voor die twee andere bedrijven is al een vergunning verleend, dus
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het is geen chantage, maar dit is eigenlijk de laatste vergunning die wordt verleend voor
dat gebied. Misschien kan Ronald een toelichting geven op Dow.

De heer Koonnan: Ja, er was sprake, wat zij al zei, sprake van een bedrijf. Dat ene
bedrijf is gesplitst, dat werd dan Chennours en Dupont samen, vervolgens via Dupont
nog een keer alliantie aangaan nu met DOW en er komt nu een apart bedrijfje. Het
bedrijfje Dow is niet een bedrijf van dezelfde orde als Chemours en Dupont. Dat is een.
Er komen in ieder geval geen gevaarlijke stoffen niet ... Er komen geen gevaarlijke
stoffen bij vrij, ze hebben geen ennissie, dus dit is veel meer een verwerker van vaste
kunststoffen. Het past binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan
welke categoriebedrijven er zitten. Het bedrijfje Dow is een bedrijfje van de categorie
4.2, is maximaal categorie 5 op dat terrein toegestaan en er is dus eigenlijk geen enkele
aanleiding om ruimtelijk te zeggen van dit kan niet. Wat er wel was is wij wilden
eigenlijk maar in ons oorspronkelijke bestemmingsplan maar een zo'n bedrijf hebben.
We hebben er nu twee, dat was de reden dat er nu twee vergunningen aangevraagd zijn
en een keer kwam er een derde. Waarom hebben we toen gezegd van ja, dat kan
eigenlijk nog wel. Een, dat bedrijfje Dow is ook weer een naannsverandering, het is dus
een andere entiteit met een andere directeur, maar doet nog steeds hetzelfde als dat ze
voorheen deden. Twee, het is een, wij willen dit graag of het bedrijf wil daar zitten en
kan daar zitten en normaal gesproken bij een vreennd bedrijf zouden we zeggen van
nou, dat gaan we niet doen, want dat bedrijf, een timnnerbedrijf is op dat terrein niet
geschikt omdat die nnensen geen idee hebben hoe te werken met gevaarlijke stoffen is.
Hebben geen benul van de bedrijfsbrandweer. Ze hebben eigenlijk niets met gevaarlijke
stoffen. Dit is een afsplitsing. Ze zeggen alle procedures, alle veiligheidsprocedures, alles
zit al strak in elkaar en is goed verweven. Dus Dow ...

De voorzitter: Ik denk dat dit uw vraag beantwoordt, mijnheer Kleinpaste. Want ik zie u
helemaal los gaan.

De heer Kleinpaste: Ik ben blij dat u dat denkt, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger, u had ook een vraag.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ik hoorde net zeggen over de wijziging is tijdelijk,
alleen als er een nieuw bedrijf komt, nou ja, nieuw bedrijf, dan moet dat toch een heel
ander bedrijf zijn, denk ik. 0, dan mag ik ook allemaal niet zeggen. Moeilijk, toch echt
dat beeldvormend. Alleen bij een nieuw bedrijf, maar dit is toch een nieuw bedrijf nu?
Of?

Mevrouw Van den Akker: Ja, het zijn dezelfde bedrijfsactiviteiten en dit is nu een nieuwe
vergunning, dus daar wordt de verklaring voor geen bedenkingen voor gevraagd en
daarnnee is de vergunning met de verklaring van geen bedenkingen de nieuwe
vergunning en wordt er straks voor een nieuw bedrijf een nieuwe vergunning
aangevraagd, dan vallen we weer terug op het oude bestemmingsplan.

Mevrouw Kruger: Oke, dan heb ik nog een aanvullende vraag. Ja, kort. Klopt het nog
steeds dat die drie bedrijven, omdat ze zo uit elkaar gekomen zijn enzovoort, allianties
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aangaan, dat het schakelbedrijven zijn en wat gebeurt er dan als we een bedrijf geen
vergunning geven, kunnen die andere twee bedrijven dan ook niet werken? Op onze
vergunning.

Mevrouw Van den Akker: Nou, het zijn drie bedrijven die een eigen verantwoordelijkheid
hebben. Daarom is het ook fijn dat ze alle drie hun eigen vergunning hebben, want dan
kan de provincie veel beter toezicht houden op, dat heet dan de drijver van de
inrichting. We weten precies waar de verantwoordelijkheden liggen, welke
bedrijfsactiviteiten bij welke bedrijven horen en is er een consequentie als we voor een
bedrijf geen Wat ik nog wel wil vertellen is dat die drie bedrijven wel een gezamenlijke
bedrijfsbrandweer hebben, gezamenlijke kantine, gezamenlijke EHBO. Dat is ook wel
lets wat de veiligheidsregio op heeft gehamerd. Het is toch een terrein, dus als er bij een
calamiteit moet alles goed werken. Dus dat hebben ze in ieder geval wel allennaal in een
vergunning staan. En als we voor een bedrijf geen vergunning verlenen, dan wordt het
een beetje lastig, want dan zou de provincie voor dat ene bedrijf de oude vergunning
moeten pakken, maar dan een beetje de plattegrond kapot nnoeten knippen om te weten
wat er dan precies van toepassing is en u moet weten, je hebt een vergunning, vaak is
er een wijziging, krijg ongeveer drie, vier, vijf wijzigingen per jaar. Op een gegeven
moment wordt dat een enorm pak papier met allerlei verschillende voorschriften.
Voorschriften die vervallen zijn, die weer opnieuw zijn. Voor toezicht is dat echt wel heel
erg lastig. En ja, wat hier de bedrijfsactiviteiten wijzigen niet. Dus eigenlijk alleen een
adnninistratieve vergunning.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Nee, ik ga gewoon gelijk een concrete
vraag stellen, want het is ... Ja. De sheet redenen om de vvbg vast te stellen, staat dan
het groepsrisico neennt fors af vanwege de nieuwe meetmethode. Blijft dan alles gewoon
hetzelfde alleen nneten we het opnieuw? 0. Maar hoe moet ik dat zien?

Mevrouw Van den Akker: Ja, het model is gewijzigd.

De heer Van der Spoel: Het model is anders, maar de uitstoot blijft hetzelfde?

Mevrouw Van den Akker: De uitstoot blijft hetzelfde. De externe veiligheid heeft niet
zoveel te maken met uitstoot, maar daar kom ik in de tweede helft op terug. Dat is meer
de inhoudelijke

De heer Van der Spoel: Ja, ik ben heel benieuwd, want we krijgen dus eigenlijk een
soort andere liniaal om te meten.

Mevrouw Van den Akker: Ja.

De heer Van der Spoel: Al het andere blijft hetzelfde. Oke.

Mevrouw Van den Akker: Nieuwe inzichten.
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaat die naar de tweede sessie. Mevrouw Lammens, u
had ook een vraag.

Mevrouw Lammens: Dow Chemicals, dat dat een bedrijfje is. Nou schiet die net uit,
maar Dow Chemicals is een company met het derde chemische bedrijf ter wereld, na
BASF en Dupont. In plastic is het bedrijf het grootste. In 2017 had de onderneming 178
productievestigingen in 35 landen. Ik noem dat geen bedrijfje.

De voorzitter: Wat is uw vraag, mevrouw Lammens?

Mevrouw Lammens: Mijn vraag is ook eigenlijk, dit zag ik net voorbij konnen, dus nnijn
vraag is waarom noennt u dit een bedrijfje, terwijI het gewoon een van de grootste
bedrijven is ter wereld en mijn andere vraag is, gaat het bedrijf, gaat de vergunning die
we nu nnoeten toegaan, gaat dat over GenX of gaat dat over een andere stof die
uitgestoten wordt?

Mevrouw Van den Akker: Nou, het gaat niet over een stof die uitgestoten wordt. Het
gaat puur en alleen over wijzigingen van de risicocontour.

Mevrouw Lammens: 3a, maar het bedrijf, want het bedrijf is nu in drieen gedeeld en
vroeger was het de lycra en nu is het de GenX, wat vroeger PFAS was en waar we nu
over beslissen, gaat dat over een bedrijf? Wat maken ze? Stoten zij GenX uit of stoten
ze gewoon alleen maar water uit?

Mevrouw Van den Akker: Nee, ze stoten nog steeds GenX uit helaas, maar de
bedrijfsactiviteiten wijzigen niet, dus wat ze uitstoten voor de vergunning, stoten ze nu
ook uit.

De voorzitter: Mevrouw Lammens, mag ik u vragen beeldvormende vragen te stellen.

Mevrouw Lammens: 3a, voor de beeldvorming, hoeveel stoten ze dan nog uit van de
GenX? Want de beeldvorming stond vandaag in de krant en dat is niet zo fijn dat baby's
moedermelk krijgen met heel veel

De voorzitter: En dan ga ik ook weer ingrijpen, net zoals mu j mijnheer De Boer, want dit
gaat, als wij hier een beeldvornnende sessie apart willen houden en ik denk als ik het
zo'n beetje volg, willen we dat, stellen we die daar. We hebben het nu vooral over geen
bedenkingenverklaring. Ik ga nog heel even, want er zijn nog een heleboel vragen, dus
ik ga even door, want ik zie nog vijf of zes vragen. Nee, mijnheer Van Dam Timnners die
was als eerst.

De heer Van Dam Timmers: 3a, dank, voorzitter. la, ik denk dat het inderdaad goed is
om ook meer over uitstoot en emoties een keer op een ander moment te hebben, hoe
vervelend we dat ook allemaal nu vinden. Ik denk dat het belangrijk is, het gaat hier
over iets anders en ik probeer te begrijpen hoe dit nu precies werkt en ik ben er nog niet
helemaal achter. Hoe werkt dat precies dat als je geen nieuwe vergunning afgeeft, dat je
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nou automatisch terugvalt op een eerdere? Ik begrijp niet helennaal hoe dat nou zit.
Kunt u dat uitleggen?

Mevrouw Van den Akker: Als we geen vergunningen verlenen, dan heeft hij nog wel
vergunde rechten. Dus een bedrijf heeft altijd nog wel recht om bedrijfsactiviteiten uit te
voeren. Dus er is in 2013 een vergunning verleend. In 2013 was de vergunning voor het
hele bedrijf. Er zijn een heleboel wijzigingen op gekonnen. Milieuneutrale wijzigingen
noemen we dat of wijzigingen in de emissie of een ennissiereductie. De provincie heeft
ambtelijk de vergunning gewijzigd, drie keer zelfs, om een missie naar beneden te
krijgen en al die vergunningen bij elkaar, dat zijn allemaal rechten en op een gegeven
moment, als je een vergunning weigert, dan vervalt het bedrijf, dat staat ook in de Wet
milieubeheer, vervalt het naar de oude vergunning.

De voorzitter: Mag ik vragen dit kort te houden, want er zijn een heleboel vragen en we
hebben dadelijk ook nog een ander onderwerp.

De heer Van Dam Timmers: Hele korte verheldering. Dus als ik het goed begrijp zat daar
niet zozeer een einddatunn op wanneer een vernieuwing moet komen, maar dat is
gewoon een voortgaand iets, zo'n Ja.

Mevrouw Van den Akker: Bij heel veel wijzigingen moet een revisievergunning worden
Ja, in principe een revisievergunning om het weer overzichtelijk te maken.

De heer Van Dam Timmers: Ja en dat is nu dan aan de beurt.

Mevrouw Van den Akker: En daarvoor wordt dan die vvgb gevraagd.

De heer Van Dam Timmers: Dank, helder.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: U gaf aan dat wij nu instennmen met een tijdelijke vergunning en
dat als er iets nieuws gebeurt qua bedrijfsactiviteiten, dat dan weer getoetst wordt aan
het oude bestemnningsplan, maar hoe tijdelijk is het als Chemours de komende twintig
jaar niet met nieuwe activiteiten komt? Dan geldt deze vergunning voor heel lang?

Mevrouw Van den Akker: Ja, dat klopt.

De voorzitter: Oke. Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, ik had nog een vraag. Die vraag is eigenlijk of je aan een
verklaring van geen bezwaar ook voorwaarden kunt koppelen als gemeenteraad.

Mevrouw Van den Akker: Ik denk het wel, want ik denk dat dat in het voorstel ook staat.
Dat die voorwaarden er zijn, maar dat moet ik eigenlijk even schuldig blijven. Ik denk
dat ik daar schriftelijk op ga reageren.

101



De voorzitter: Die gaan we noteren, dank u wel. Mevrouw Striebeck, u had ook een
vraag.

Mevrouw Striebeck: Ja, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Wat ik eigenlijk nog wilde
vragen over de Dow, die werken ook met chemische nniddelen. Daar wordt lets
gefabriceerd van chemische nniddelen. Dus zij werken met chemische middelen ook.

Mevrouw Van den Akker: Het is mu j niet Deze beeldvornning is alleen over de
verklaring van geen bedenkingen, dus ik heb me niet voorbereid over wat er allennaal
aan bedrijfsactiviteiten bij Dow plaatsvinden. Ik weet in ieder geval wel dat daar geen
wijziging van het bestemmingsplan voor nodig is.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Volgens mu, mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Deze vvgb staat een verruiming van de
veiligheidszone rondom Chemours toe. Wat houdt dat in voor de onnwonenden? Wordt
het risico groter? Wordt het risico kleiner? Wat houdt het in, wat betekent het?

Mevrouw Van den Akker: Misschien is dat een mooie aanleiding om naar de tweede helft
van deze presentatie te gaan.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Ik had hier nog een vraag van mevrouw Kruger en
volgens mij hebben we ze dan allemaal gehad, kunnen we door naar het tweede.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Toch nog een vraag over die Dow Chemicals. Ook al
hebben we het hierover Chemours, maar ik zie ook dat ze hebben ook een afdeling in
Terneuzen, in Antwerpen staat het hoofdkantoor, in hoeverre staat dit Dordtse stukje
daarmee in verbinding? Want daar gebeurt ook nog wel eens wat in Terneuzen.

Mevrouw Van den Akker: Wil jij die antwoorden?

De heer Kooman: Op zich is het een voile dochter. Dus het is een zelfstandig bedrijfje.
Ze hebben hier een eigen directeur, nnaar ze horen tot het grote Dow Chemicals
complex, zoals Chemours tot het grote Chemours behoort dat wereldwijd opereert, hoort
dit bedrijfje ook bij

Mevrouw Kruger: Oke, dank.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kunnen wij volgens mu j door naar de volgende
toelichting.

Mevrouw Van den Akker: Ja, nu wordt het wat meer technisch. Van tevoren hadden we
de regels uitgelegd. De externe veiligheid is vastgelegd in het besluit externe veiligheid
voor inrichtingen en je hebt twee typen risico's. Dus plaatsgebonden risico en dat is het
risico dat een persoon zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt. Dus dat
gaat over personen en dat die dus overlijdt als gevolg van een calamiteit met een
gevaarlijke stof. Dus een plaatsgebonden risico is echt voor een persoon en de norm
hier ligt op kwetsbare objecten, bijvoorbeeld woningen en voor beperkte kwetsbare
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objecten. Dat zijn chemodingen, maar die hebben een richtwaarde. Dus we hebben een
norm gelegd op die woningen, een harde norm en je hebt richtwaarde, waar we
misschien van af kunnen wijken, maar dit is de kern van het plaatsgebonden risico. Het
groepsrisico, dat gaat over veel meer mensen, dat is het risico dat er zich een
grootschalig incident, waar heel veel slachtoffers vallen, dus meer dan tien. Dus dat zijn
de twee die wij hier gaan bespreken. Nu ben ik blij dat mijn collega, er is dus, als ik iets
onduidelijk zeg, dan mag hij van mu j gelijk ingrijpen, want dan is het alleen maar
duidelijker. Voor Chemours, wel dus in april hebben we voor Dupont en Chemours
dezelfde presentatie gehouden, toen de ontwerpbeschikking van Dupont voorlag, maar
nu heb ik het een beetje eruit gehaald voor Chemours. Je hebt dus plaatsgebonden
risico, dus dat is waar die persoon is. Dat is een kleine vergroting van de contouren. Dus
straks zie je zo'n cirkel, die wordt iets groter aan de noord- en aan de oostzijde. Er
zitten geen kwetsbare objecten binnen die contouren en het bestemmingsplan zegt daar
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten komen. Dus daar mag gewoon binnen die
contouren gaan we gewoon geen woningen bouwen, geen kwetsbare objecten. Dus er is
geen reden om die net die kleine wijziging af te wijzen en de oorzaak is een
modelwijziging. Nu ga ik het woord even geven aan Ronald.

De heer Koonnan: Wat je ziet is we hebben een plaatsgebonden risico. Dat is letterlijk
een cirkel om het bedrijf. Het bedrijf is een risicoveroorzakers en wat Karin net al zei, als
iemand 24 uur per dag, zeven dagen in de week met zijn armen over elkaar op die cirkel
gaat staan wachten, dan mag hij een kans hebben van een op de nniljoen dat hij
doodgaat. Wat is er gebeurd? Het model, we hebben in 2013 die contouren uitgerekend
met een risiconnodel en in die 10 jaar is er heel veel veranderd in de modellenwereld.
Dus ook dat model is geevalueerd, alleen omdat we altijd met een model 6.5 hebben
gewerkt, hebben we er nooit meer aan doorgerekend. We komen nu in een nieuwe
vergunningssituatie met een nieuw model. Dat model is, een model moet lijken op de
werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid, het is een benadering van de werkelijkheid en
het nieuwe model benadert de werkelijkheid beter dan het oude model. Daar is heel
hard over gediscussieerd met het RIVM en de DCMR en uiteindelijk zie je dat
plaatsgebonden risico aan de zuid- en aan de oostzijde die contouren een meter of tien,
vijftien opschuiven. Die schuift in de richting buiten het terrein. Het liefst zouden wij
hebben dat die op het terrein ligt, maar het is in de oude vergunning lag die ook al
buiten het terrein, maar op een andere plek. Dus je ziet dat er bobbeltjes op een andere
plek terechtkonnen, maar we raken geen andere bedrijven. We fietsen wel over het
terrein van de waterzuivering heen, dus er zit wel een lijntje over, een waterzuivering,
maar daar zijn geen mensen. Daar ligt een bassin. Ja en in die zin gebeurt er eigenlijk
niet zo heel veel. Hij raakt geen gebouwen, dus dat is eigenlijk het onveilige en dat blijft
ook wel een hele theoretische benadering van een persoon, 24 uur per dag, zeven
dagen in de week, wachtend op een ongeluk op een stoel met die kans een op de
miljoen. We gaan dus niet over nornnen heen en in die zin denken we dat het
verantwoord is om dit toe te staan. Eigenlijk, zeker als je bekijkt met de connbinatie van
het groepsrisico, want dat is eigenlijk waar wij zenuwachtig van worden in de stad. De
kans dat er meer dan tien mensen als er een ongeluk gebeurt, meer dan tien mensen
overlijden. Ook daarin zag je dat model in 2013 en heel pessimistisch model was. Het
was het gevaarlijkste bedrijf in Dordrecht, met een overschrijding van ongeveer
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anderhalf keer de beruchte orientatiewaarde. Ja, daarnnee was het by far het
gevaarlijkste bedrijf en wat we nu zien is met die modelwijziging, die houdt een aantal
dingen in. Een, er wordt anders gerekend met bepaalde incidentscenario's en twee, over
bepaalde aannannes in een model, over uitstroming van gevaarlijke stoffen en
hoeveelheden gevaarlijke stoffen die kunnen uitstromen in een keer, ook daar zijn
dingen in gewijzigd. Die wijzigingen leidden ertoe dat dat groepsrisico waar het
plaatsgebonden risico iets groter wordt. Ja, je kan hem, voorzitter. Je kan hem waar het
plaatsgebonden risico een beetje groter wordt, maar eigenlijk geen kritische dingen
raakt, zie je dat hier een sterke verbetering optreedt in dat groepsrisico. Dus in de kans
dat er meer dan tien mensen doodgaan als gevolg van een incident daalt tot onder de
orientatiewaarde. Sterker nog, wij zijn in Dordrecht voor woonwijken strenger dan die
orientatiewaarde. Maar willen eigenlijk niet dat wij heel dicht bij die norm van die
orientatiewaarde komen in een woonwijk waar alleen mensen wonen en we dalen zelfs
onder onze strengere normen. Dus in die zin zijn wij eigenlijk wel blij als het gaat om
veiligheid, blij met deze vergunning. Dan zeg ik nog steeds niks over GenX, emissies en
andere dingen. Daar kun je een hele andere mening over hebben, maar als ik sec kijk
naar externe veiligheid, dan wordt die situatie beduidend beter dan dat hij was.

Mevrouw Van den Akker: En als het goed is komt er nu een plaatje wat dat allennaal
verduidelijkt. Dat doet hij. Ik zal even kijken of het lichtje pakt. Dit is het groepsrisico,
de contour.

De heer Kooman: Het groepsrisico gaat niet met contour. (buiten microfoon)

Mevrouw Van den Akker: 0.

De heer Kooman: Hier zie je de invloedsgebieden. Als we het groepsrisico uitrekenen,
dat gaat om de samenhang of een kans op een incident met een hoeveelheid mensen.
Onder het oude model telden alle mensen die in die buitenste contour zaten, die zouden
geraakt worden door een incident met gevaarlijke stoffen. Wat er nu gebeurt is, is dat
die nnodelwijziging en dat precieze rekenen en het beter benaderen van de werkelijkheid
leidt ertoe dat dit de nieuwe cirkel is waarbinnen al die mensen gaan meten. Nou, je ziet
ook gelijk wat er gebeurt, de staart is dus een beetje veiliger geworden, deze mensen
tellen beperkt mee in het model, gewoon sinnpelweg omdat de effecten van een incident
bij Cherbourg niet tot hier reiken, maar tot daar. Dat is ook de reden dat het risico, het
groepsrisico zakt. De kans dat er tien mensen of meer overlijden als gevolg van zo'n
incident, er zijn gewoon minder mensen die kans die dat ook heel sterk terug.

Mevrouw Van den Akker: Dan mag ik toch het plaatsgebonden risico uitleggen. Dit is de
oude contour. Aan de zuidzijde is de nieuwe contour valt iets Dat is wel een contour,
de plaatsgebonden risico. Gaat het iets, neemt het iets af en aan de oostzijde en de
noordzijde neennt het lets toe. Dus u ziet die doorgetrokken lijn, dat is de nieuwe
contour en die loopt hier over het water en hieronder loopt die net even ... Het is een
heel kleine afwijking ten opzichte van de oude contour. Ja en goed, wat Ronald al zegt,
daar wonen geen mensen, er zijn geen kwetsbare objecten, dus dat valt er allemaal
mee. En dan, dit is dan een detail van het plaatsgebonden risico en volgens mij hebben
we dan de vragen te pakken. Want daar gaat het over. Ja.
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De voorzitter: 3a, ja, ja. Iedereen staat in de startblokken. Ik ga nu bij mijnheer
Groenewege beginnen.

De heer Groenewege: Ja, twee vraagjes. De eerste is dat een op een nniljoen. Ik neem
aan dat als je langer blijft zitten dat het risico groter wordt. Dus die een op een miljoen
nnoet toch gekoppeld zijn aan een tijdseenheid?

De heer Kooman: Officieel is het de kans naar een op een nniljoen in een jaar.

De heer Groenewege: 0, per jaar. Oke. En de tweede vraag is, dit zijn allemaal
nnodelwijzigingen, zoals ik het begrijp. Dus wat heeft dit te maken met of wij nou voor of
tegen deze verklaring van geen bedenkingen stemmen? Dat heeft toch geen

De heer Kooman: Jawel, er zit juist een duidelijke relatie in. Ons bestemmingsplan gaat
juist over de ligging van die contouren en de hoogte van het groepsrisico. De vvgb gaat
over wat hebben wij geregeld in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan De Staart
zegt expliciet iets over de ligging van die tien-min-zes-contour. Die wordt in dit geval
groter, dus daar kunnen wij wat van vinden en de hoogte van het groepsrisico, die wordt
kleiner en daar kunnen we ook wat van vinden en risicotechnisch gezien zou ik zeggen
de voordelen of de nadelen wegen niet tegen de voordelen op. Want die kans op een
ramp is veel bepalende voren wat wij willen en moeten dan die theoretische waarde van
wie gaat er een heel jaar zitten wachten op die knal?

De heer Groenewege: Ja, maar met of wij voor of tegen die verklaring van geen
bedenkingen stemmen, veranderen we feitelijk niks aan de bedrijfsactiviteiten. Dus het
is alleen een soort papieren werkelijkheid van een veiligheidsafweging?

Mevrouw Van den Akker: Ja. De afweging van het bestemmingsplan is papier of digitaal,
wat u wil.

De voorzitter: Volgens mij, zo te zien aan uw gezicht, beantwoordt dit wet uw vraag,
maar heeft u misschien nog andere vragen. Ik ga toch door naar mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wet, voorzitter. Het is at een beetje beantwoord door de vorige
spreker, maar als ik het goed begrijp uit die hele grote blauwe cirkel, dat is nu
teruggebracht naar die kleine blauwe cirkel. En natuurlijk, ik lees links onderin al die een
is op zoveel miljoenen, maar elk slachtoffer lijkt me toch een teveel en er wonen toch
best wel een aantal mensen binnen die kleine blauwe cirkel.

De voorzitter: Ja, precies.

Mevrouw Van den Akker: Dat klopt, ja.

De voorzitter: Dat kunt u

De heer Kooman: (buiten microfoon)

De heer De Boer: Maar het blijft allemaal heel erg fictief op deze manier, ja.
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Mevrouw Van den Akker: Het is een theoretisch model, '...'.

De voorzitter: En we gaan, ik wil nogmaals oproepen dat we vragen stellen in plaats van
meningen uiten. Mijnheer Van der Spoel, denkt u dat dat lukt?

De heer Van der Spoel: Nee, dus ik ga even doornennen.

De voorzitter: Nee? Nou. Oke, dan gaan we door naar mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: 3a, dank u wel. Er werd net gezegd risico. Als je de persoonsrisico en
de ...

Mevrouw Van den Akker: Plaatsgebonden.

Mevrouw Kruger: Plaatsgebonden risico en toen werd er even als voorbeeld gegeven van
nou ja, goed, als je daar dan als er wat gebeurt dan ben je dood, maar welke risico's
lopen in de groepsrisico's? Waar moet ik aan denken? Aan korter leven, moet ik denken
aan pukkeltjes, moet ik denken aan haaruit... Ik weet het niet. Wat voor risico's lopen
we?

De heer Koonnan: Groepsrisico, laten we zo zeggen, risicoland, externe veiligheid is een
bizar land. Het gaat over doden, het gaat dus altijd over de kans op tien of meer doden
of de kans die jij loopt als je op zoveel meter van een bedrijf af staat, wat de kans is als
er lets misgaat, wat de kans is op dat het mis gaat en hoe dat jij doodgaat. Dat is de
combinatie.

De voorzitter: Oke, volgens mij zag ik nog een vraag bij mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: 3a, is een beetje aansluitend op wat mijnheer Groenewege volgens
nnij ook probeerde te achterhalen. Ik bedoel, wordt het bedrijf nu daadwerkelijk veiliger
of wordt het model vriendelijker? Eigenlijk is dat mijn vraag.

De heer Koonnan: In principe wordt het model is vriendelijker. 3a, het is een, het is wat
het model zegt. Een model moet lijken op de werkelijkheid. Het oude model leek minder
op de werkelijkheid dan het nieuwe model en in die zin wordt het vriendelijker.

De heer Kleinpaste: Maar wie houden we dan precies voor de gek?

Mevrouw Van den Akker: Het is gewoon een nieuw inzicht. Nieuw inzicht. Een
wetenschappelijk nieuw inzicht leidt tot nieuwe contouren, nieuwe lijnen.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Safranti, u heeft ook een vraag.

De heer Safranti: Nou ja, ik probeer het ook allemaal een beetje te begrijpen, voorzitter,
maar wat moet er dan gebeuren willen we praten over doden? Moet er een born ... la ...

Mevrouw Van den Akker: Ja, bij een ontploffing kan er iets, maar
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De heer Safranti: Maar hebben we het dan over een ontploffing of hebben we het over
lets anders?

Mevrouw Van den Akker: Brand. Een grote brand. Een ontploffing. Een Ja, je hebt
verschillende calanniteiten in externe veiligheid.

De heer Safranti: Nou ja, volgens mij hoeft het ook niet ontploft te worden, als we dus
toch over chennicalien, maar dat dat nnisschien door ... Dat is voor mij dus even niet

Mevrouw Van den Akker: Ja, dan zouden we gaan speculeren wat er bij een bedrijf zou
kunnen gebeuren en dat heb ik niet paraat wat er allemaal zou kunnen gebeuren, maar
er kan natuurlijk van alles gebeuren. Grote branden Wat zegt u? Ja, precies. En
daarom is er een externe veiligheid ingesteld om dat te kunnen berekenen en om dat
risico te kunnen inschatten.

De heer Struijk: Ja, voorzitter, misschien is het goed om te benadrukken dat het volgens
mij en als ik het niet goed heb dan moet u het maar zeggen, hier alleen maar gaat in
het geval er iets misgaat. We hebben dus totaal niet over wat er elke dag een heel klein
beetje misgaat.

Mevrouw Van den Akker: Nee, want dan zouden dus elke dag doden vallen eigenlijk.
Maar dat gebeurt niet. Ik snap het, het is een theoretisch model, ik ben ook heel blij dat
mijn collega hier naast zit, want het is erg technisch, maar het gaat, de verklaring van
geen bedenkingen gaat puur en alleen over het wijzigen van deze lijnen. De provincie
gaat over de andere.

De voorzitter: Oke, ik wou bijna gaan sannenvatten, maar ik zie toch nog een paar
vragen. Ik ga wel 0, ik heb nog heel even wat zoals nnijnheer Struijk het zei, ook nog
heel even samenvatten. Dit zijn verklaringen van geen bedenkingen. Die gaat over de
vergunning. De vraag is willen wij die toestaan. Als wij dat niet toestaan dan gaat de
oude vergunning weer in. Daar is ook uitleg over gegaan. Precies, daar is uitleg over
geweest. Ik bemerk bij iedereen, maar dan ga ik alvast vooruitlopen op mijn totale
sannenvatting, dat er nog een hele andere kwestie speelt en die is moestuinonderzoek
en of wat lekt er dagelijks, even los van de vergunning. Daarvan denk ik dat we al wel
kunnen concluderen, ook al hebben we nog tien nninuten, dat dat een beeldvormende
sessie op een later moment wordt. Het belangrijkste is nu vooral gaan wij in deze
comnnissie besluiten hebben wij voldoende informatie om een beeld te kunnen vormen
of dat wij de verklaring van geen bedenkingen willen als hamerstuk naar de raad sturen.
Of zeggen wij, wij gaan zeker nog een oordeel vornnen, maar dan vraag ik ook nog even
aan mevrouw Den Akker wat voor belemmeringen heeft dat voor de vergunning? Onze
raad is volgende week. Daar zou het hamerstuk komen. Als wij nu nog een
oordeelsvornnende sessie doen wordt dat de weken daarna. Heeft dat problemen. la,
precies.

Mevrouw Van den Akker: Ja, de provincie wacht op onze verklaring van geen
bedenkingen om zelf de vergunning te kunnen verlenen en dat wordt dan een maand
later. Lijkt mij geen probleem, heb ik ook al met de DCMR besproken, maar goed, dat
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De voorzitter: Oke, die is duidelijk. Ik zag nog steeds een paar vingers. Mevrouw
Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Ja, wat ik eigenlijk wil vragen, wat is er nou precies in die inzichten
veranderd waardoor die cirkels kleiner zijn geworden? Kunt u dat letterlijk uitleggen.

De heer Kooman: Of het helemaal letterlijk kan, het is ongeveer een boek van honderd
bladzijden, dus dat gaat me zeker niet lukken, maar de zaken die veranderd zijn
plasomvang. Als er een wagon of een karretje of een buis lek raakt, dan stroomt dat uit,
dat konnt op de grond terecht en ja, dan gaat het over insluitsystemen, hoe snel kan die
lekkage bedwongen worden, wat is de maximum omvang van een plas die ontstaat en
hoe gaat die plas verdampen en gaat reageren op de omgeving? Die inzichten zijn
gewijzigd. Plasonnvangen zijn kleiner geworden. Het model berekent op een andere
manier de verspreiding, naar betere wetenschappelijke inzichten. Dus als er iets
verdampt dan heeft het oude model wordt een aanname gedaan van dat gaat zo en dat
levert dus zo'n groot ding, een bepaalde onnvang van een wolk uit. Op dit moment, het
nieuwe model, nieuwe inzichten zeggen van nou, dat was zwaar overdreven, er is dus
Er komt een kleinere wolk vrij en dat maakt ook dat die cirkels kleiner worden.

De voorzitter: Oke. Ik ... Want ik zie nog een paar vragen en we hebben nog redelijk
kort de tijd. Mijnheer Den Heijer, u had ook uw vragen of uw vraag is vervallen?

De heer Den Heijer: Deze gaat over, voorzitter.

De voorzitter: Mooi. Dan ga ik over naar mijnheer Van Dam.

De heer Van Dam Tinnmers: Ja, dank, voorzitter. Mij is ook Ik snap dat modellen en
inzichten veranderen en aangepast worden, maar wat ik dan hieruit niet begrijpen, we
hebben het hier over calanniteiten waarbij er doden kunnen vallen en dan lijkt me dat
dat door heel veel verschillende dingen beinvloed wordt, onder andere de
weersonnstandigheden, seizoen, et cetera, maar eigenlijk zie je dat niet terug in zo'n
contour, als ik zo naar dit plaatje kijk. Klopt gehad of is dat nnijn misinterpretatie?

De heer Kooman: Nou, het is een redelijke cirkel, maar die weersomstandigheden zitten
er inderdaad in en de grootste effecten zijn juist bij windstil, mistigachtig weer en dat
maakt dat het cirkels zijn. Er zijn andere scenario's waarbij het hard waait. Dan zie je in
een keer een pluimpje en dan zie je bij zuidwestenwind dan is de pluim bij Sliedrecht,
richting Sliedrecht en bij zuidoostenwind ja, dan ligt die volledig in Dordt. Dus er zijn
verschillende scenario's en zo'n model is ook razend ingewikkeld. Ik hoop er eigenlijk zo
min mogelijk inhoudelijk mee te doen hebben. Ik weet wat de effecten zijn, wat er kan
wijzigen en waaronn en ik weet wat wij er als gemeente mee moeten en mee kunnen
doen en hoe wij met de brandweer sannen risico's kunnen beheersen. De ins en outs die
laat ik graag aan mijn collega's van de DCMR over, die tot ver achter de konnma in dit
model zitten en ook echt heel erg inhoudelijk discussieren met het RIVM of een wolk nou
10 m3 groot wordt of 5 m3.

Mevrouw Van den Akker: Ja, TNO zal er ook iets aan doen.
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De heer Mag ik een vraag stellen? Zit deze groep hier nu te beslissen of ze

De voorzitter: Sorry, meneer, maar

De heer Enige bevoegdheid hebben of ze door de kat of de hond gebeten willen
worden.

De voorzitter: Meneer, u wilt ... Daar is deze commissie niet voor. Mocht u vragen
hebben kunt u ze stellen schriftelijk aan de raad, maar dat kan op dit moment hier nu
niet. Nu ben ik uit de vragen. Mevrouw Kruger, u wilde nog een vraag stellen.

Mevrouw Kruger: Ja, ik probeer gewoon, want ik probeer gewoon echt voor me duidelijk
te hebben over het papier stukje en ik merk bij iedereen en ook bij nnezelf hoor, dat ik
er allemaal wat ongeruster word en heel veel vragen, meningen ook vooral heb over
bepaalde dingen. Dus ik probeer, maar die plasomvang, dat die kleiner wordt en
daardoor dat de nnensen minder risico, maar we hebben het juist als we denken aan die
cirkels, hebben we het niet zozeer over een plasomvang, volgens mij, van een lekkage,
maar van een ontploffing.

Mevrouw Van den Akker: Nee, hier was ik eigenlijk bang voor dat we nu over echt
concrete dingen bij de fabriek zouden beginnen en het is een aannanne van allerlei
soorten calamiteiten die kunnen voorkomen en die zijn in het model gezet. En die
plasbrand die is volgens mij bij TNO of zo getest, dat die anders reageert. Denk ik, maar

De voorzitter: Ik denk niet dat we heel ...

Mevrouw Van den Akker: We gaan nu zo in de details ...

De voorzitter: Op de details in moeten gaan. Ook lettende op de tijd wil ik heel even
bespreken wat we doen. Zoals ik net al zei, we hebben meerdere dingen om te
beslissen. Dit is een raadsvoorstel om geen wensen en bedenkingen te doen. Deze
connnnissie was vooral bedoeld, hebben wij voldoende infornnatie om een beeld te
kunnen vormen en ik zie

De heer Kleinpaste: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste. Ja, zegt u het maar.

De heer Kleinpaste: Ik bedoel, dan loop ik misschien vooruit op uw conclusie, maar wat
mij betreft is voldoende beeld om het te kunnen hameren. Tenzij er uit het antwoord
wat ik nog schriftelijk krijg nog dingen zijn van ik denk daar wil ik wat mee.

De voorzitter: Ja en dat is de toezegging die we hoorden om na te kijken of dat de
voorwaarden de verklaring van geen bedenkingen toegevoegd kunnen worden. Dat is
dan het antwoord van mijnheer Kleinpaste. Ik weet niet of dat daar andere meningen
over zijn. Mijnheer Den Heijer.

109



De heer Den Heijer: Nou, misschien dekt het een beetje de lading met de sfeer die in
deze connnnissie hangt, is volgens mij er spelen gewoon twee discussies en is de ene
discussie de vergunningenverstrekking van hetgeen waar wij een technische toelichting
op hebben gehad en het tweede is dus hetgeen waar mijn collega de krant van open in
de lucht stak. Ik denk voor de zuivere volgorde dat het op zich goed is om te kunnen
hameren, maar wel uit te spreken dat we wel graag houden dat tweede punt wel binnen
deze commissie wel iets willen, denk ik. Dat zal beeldvormend, oordeelsvorming en
besluitvormend wellicht worden.

De voorzitter: Duidelijk. Dat is een goede conclusie. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, ik kan daar eigenlijk wel mee meegaan, van met de verklaring van
geen bezwaar op dit stukje, waar echt met ... Dan moet, ik zal er ook een stennverklaring
bij geven, denk ik, als het in de raad komt, maar dat er een duidelijk ingezet wordt op
die nut remissie, emissie en dat we ook nog verder gaan doorpraten over hoe dit nu
allemaal is. Ik bedoel, ik weet heel veel van Chennours, van 1954 af, maar ik raak toch
steeds meer verbaasd over wat er allemaal gebeurt. Dus vandaar voor dit stuk nu zou ik
het willen hameren, maar hier zijn we nog niet mee klaar. Mijn

De voorzitter: Oke, dank u. Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer
Den Heijer, alleen ja, wat nnij een beetje tegen de borst stuit, persoonlijk, maar ook
namens onze partij dan even in dit geval, is dat we ergens een vergunning voor geven
terwijI we eigenlijk een, ergens anders het niet mee eens zijn, dat we de vergunning
geven. Maar het staat los van elkaar, maar ergens druist dat een beetje tegen het hart.
Ja.

De voorzitter: Ja, kijk, maar dat is meer wat u zegt, dit is een andere vergunning dan de
vergunning wat ons tegen het hart stuit en die kunnen wij als genneente niet doen.

De heer De Boer: Precies, maar het gaat wel om hetzelfde bedrijf.

De voorzitter: Ja, klopt. Ik zag nog meer mensen. Mijnheer Van Dam.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik denk dat het inderdaad goed is
om dat los te zien en ik vraag me af, als je kijkt naar de beeldvorming, of het verstandig
is om deze nu gelijke te hameren, omdat je dan de indruk wekt dat het allemaal oke is.
TerwijI het misschien beter is om het andere eerst te bespreken, zodat je dat in volgorde
met elkaar doet. Anders ... Of je moet het heel goed uitleggen, maar daar zijn we als
gemeente en ook gemeenteraad niet altijd even goed in richting onze stad, dus ik denk
dat het heel belangrijk is om die verschillen tussen die verschillende discussies goed aan
te geven en ik ben een beetje bang, als je nu hier zo door hamert, dat dan de indruk er
lijkt te zijn dat wij als gemeenteraad het allemaal wel oke vinden, terwijI dat natuurlijk
helemaal niet het geval is. Dus ik denk dat je die twee dingen echt goed moet
loskoppelen richting onze stad en richting inwoners en verontrustende berichten, die
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appjes, et cetera. Je moet dat van loskoppelen en we gaan voor nul uitstoot, maar
nnoeten we dat wel netjes communiceren.

De heer Kleinpaste: Voorzitter.

De voorzitter: Mag ik heel even? Ik weet niet wat u wil zeggen, want mijnheer Van der
spoel zit ook al heel lang te wachten. Heeft u een korte toevoeging? Of wilt u verder?

De heer Kleinpaste: Ja, nee, ik wilde reageren op mijnheer Van Dam, maar laat maar.

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Ik sluit me volledig aan bij de heer Van Dam Timmers. Ook
onndat er werd gezegd dat het geen probleenn is om hem nog een nnaandje door te
schuiven.

De voorzitter: Sluit dat ook bij u aan, mijnheer Kleinpaste?

De heer Kleinpaste: Nee, want ik wou zeggen dat ik het voorstel van de heer Van Dam
Timnners eigenlijk een beetje een vreemde figuur vind. Dus omdat we niet handig
kunnen connmuniceren, nnoeten we er die manier een keer over gaan praten. Ik vind dat
een beetje een nnerkwaardige vornn.

De voorzitter: We gaan niet in een politieke discussie hier komen. We zijn nu vooral
even aan het inventariseren wat gaan we doen, wordt het een hamerstuk of niet.
Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik zou toch graag willen weten wat we kunnen doen nog
als genneente, want inderdaad, voor het stuk waar we ons allennaal echt heel erg zorgen
en druk maken en waar we hele bepaalde visie op hebben. Ik denk geen een
uitgezonderd over de visie, maar wat kunnen, waar we niet echt direct invloed op
hebben, want dan gaat het over de provincie zelfs tot en met Europa die lets kunnen
doen. Wat kunnen wij nou doen als gemeenteraad om daar lokaal druk achter te zetten
om daar lets mee te doen? Dat staat dus los van dat stuk over die veiligheid, die dan
lijkt veiliger te zijn. Ik voel me ook met mijn rug tegen de muur hoor. Van ja, als ik niet
toestem dan blijft het oude stuk, maar kan daar lets over gezegd worden? Dat we echt
daarnnee Dat we lets kunnen doen.

De voorzitter: Wij hebben een raadsinformatiebrief gekregen. Ik kan niet zeggen dat ik
hem al volledig gelezen heb, dus ik weet niet of dat het daarin staat. U legt hier een hele
duidelijke vraag neer die volgens nnij een heleboel raadsleden hebben. Wat kunnen wij
doen? En dat zou denk ik ook de vraag moeten zijn in de beeldvormende sessie. Ja, nee,
ik zit gelijk even te kijken. Dus

De voorzitter: Ja, ik weet niet of dat je wil reageren, Tanja, of kan reageren?

Mevrouw De Jonge: Ja, ik begrijp heel dit debat. We hebben er ook best veel over
gesproken en ik probeer ook voor mezelf heel goed waar gaan wij met de verklaring van

111



geen bedenkingen eigenlijk lets over zeggen en ik zou inderdaad adviseren laten we dat
uit elkaar halen. Dat gaat puur over het realiseren van een vergunning. Een vergunning
die anders gewoon nog steeds geldig blijft met dat hele pakket aan aanpassingen, maar
ons als gemeente en als bevoegd gezag de provincie, vanuit DCM er niet gaat helpen om
goed toezicht op deze bedrijven te houden. Dat leerde mij in ieder geval mijn proces en
ik ben het helemaal volledig met jullie eens. Nou, wij hebben gisteren het onderzoek van
de RIVM gehad. We hebben al aangekondigd, er zijn door Arcade ook monsters van
grond en van het water en die komen in oktober heel graag willen wij met jullie in de
raad gaan spreken van ja, hoe verder met alles wat we nu weten. Dus daar zou een
beeldvormende sessie dan denk ik op zijn plek zijn, als die ook bekend zijn om
gezamenlijk met elkaar te gaan zitten. In ieder geval in Dordrecht, maar ik denk dat er
in andere genneenten en ook interesse is nnogelijk om het wat breder op te pakken,
maar dat we dan goed met elkaar gaan kijken wat is nou de stand van zaken met
betrekking tot uitstoot nu, in de toekomst en nou ja, we hebben al een proces lopen met
betrekking tot het verleden, dat we daar al een statement hebben gennaakt.

De voorzitter: Mijnheer Safranti, korte en dan ga ik afronden.

De heer Safranti: Inderdaad, ik vind het een hele belangrijke bijdrage van de wethouder
en inderdaad, laten we dat gaan doen.

De voorzitter: Oke, dus volgens mij, ik ga even rondkijken en probeerde afrondend
samen te vatten. Wij zeggen dit raadsvoorstel voor de verklaring van geen bedenkingen
kan als hamerstuk naar de raad, mits er een mogelijkheid is om voorwaarden op de
verklaring van geen bedenkingen te doen. Ik zie hier mijnheer Van Dam zeggen nou,
liever wil ik er nog wat meer over te praten. Ik kijk even rond. Volgens mij ... Nee? Kitty

Mevrouw Kruger, u wil

Mevrouw Kruger: Ja, ik zit gewoon te denken wat voor nut heeft het om hier nog verder
over te praten op de vraag die voorligt over de verklaring van geen bezwaar? Dat is wat
ik me echt afvraag, want het liefst zou ik gewoon lets heel anders zeggen, maar dat kan
nu niet. Dus ja, voor dit vraagstuk van echt puur het vraagje, de vraag die er ligt, van
wat 0, keurig, hebben we nog twintig sessies. Die twintig sessies die we moeten gaan
houden gaat over lets heel anders en daar moeten we onze krachten voor inzetten en
kijken wat we daarmee kunnen gaan bereiken. Nou, dan zie ik aan iedereen zijn ogen
van ik weet al wat we willen bereiken, maar

De voorzitter: Nog heel eventjes kort mijnheer Wringer en dan probeer ik tot de
conclusie te komen en mevrouw Den Akker.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. ook Beter voor Dordt denk dat we dit gewoon
kunnen afhameren volgende week en dan een aparte discussie starten over de uitstoot,
beeldvormend en oordeelsvornnend en besluitvormend. Dan hebben we dat afgerond.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mevrouw

De heer Struijk: Ik zat best een tijdje hoor, maar u zag mij niet.
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De voorzitter: 0, sorry, ik zag u niet, mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Nee, ik wilde even om nnisschien een kleine tegemoetkoming richting
collega Van Dam. Kijk, een hamerstuk is prima. Nou, dat komt volgende week in de
krant, afgehannerd, blabla. De krant heeft volgestaan met andere dingen, is het niet
handig en dan kijk ik richting de wethouder, dat er een soort persbericht uitkonnt dat a,
er een werkbezoek aan Chemours gebracht had worden en dat er vervolgens de raad in
beeld-, oordeelsvornnende sessies over die problematiek gaat spreken. Dat de burgers
dus niet volgende week denken nou ja, ze hebben er niks aan gedaan. Dus in de
communicatie gewoon even helder laten merken van wij vinden dit allemaal erg.

De voorzitter: Oke, volgens mu j stemnnen Ik ga eerst nog even naar mevrouw Den
Akker, want die wil nog wat zeggen.

Mevrouw Van den Akker: Nou, een suggestie doen om inderdaad de vvgb als hamerstuk,
want al is het mogelijk om een voorwaarde te stellen, wij kunnen geen voorwaarden
stellen aan een missie. Alleen maar aan externe veiligheid en dan kan ik eigenlijk geen
voorwaarden bedenken die we dan extra op moeten nemen eerlijk gezegd. En nnijn
tweede suggestie is, donderdag is er een informatiebijeenkomst voor de inwoners. Ik
had hier een presentatie, die is bijna gelijk aan die van aanstaande donderdag. Dus ik
kan nu nog dwars door die presentatie heen, als u nog tijd heeft, maar donderdag is er
in ieder geval een informatiebijeenkomst. Maandag

De voorzitter: Ik ga eerst even afronden en dan kijken we even wie er tijd en
gelegenheid heeft om de presentatie door te nemen, maar we kunnen ook donderdag
zelf aanwezig zijn. Dat is denk ik als raad zelfs nog beter. Mevrouw De Jonge, mag ik u
een vraag stellen? Ik hoorde hier heel erg de behoefte qua communicatie richting de
burgers. We maken er een hamerstuk van. Dat is nu wel de conclusie, maar
communicatie richting de burgers wat dat we binnenkort gaan bespreken, dat we nog
een infornnatiedag hebben, een werkbezoek. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Mevrouw De Jonge: Ik neem het inderdaad even mee, want ten aanzien van
moestuinonderzoek hebben we al een hele communicatiestrategie liggen. Dit zou daar
dan naast komen, dus ik moet even afstemmen intern hoe we dat ze moeten vornngeven
en elkaar ook niet in de wielen lopen, maar ik heb uw oproep heel duidelijk gehoord.
Dus die neem ik mee.

De heer Kleinpaste: Ja, maar, voorzitter, dan toch even strikt fornneel, dat zou toch
meer een vraag aan de griffie moeten zijn? Want dat is communicatie van de raad.

De voorzitter: 0, ja, daar heeft u gelijk in. Dank u wel voor de correctie. Dan gaat het
zo. Dus, het wordt een hamerstuk. Wij concluderen dat we heel sterk de behoefte
hebben aan een beeldvormende sessie en ik weet niet Mevrouw Den Akker heeft net
een aanbod gedaan om de presentatie te doen die zij aanstaande donderdag algemene
informatie te doen. Willen wij daar ... Mailen? Oke.
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Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik wil daar toch even op inspringen, want presentaties en
zeker van en nu ga ik toch even een stukje politiek doen, Chemours ben ik eigenlijk al
zat, dat koffiedrinken met weet wat voor veiligheid en hoe het allemaal beter
zogenaamd wordt of in ieder geval minder erg. Ik zou graag, wij hebben een heleboel
vragen nog, naast denk ik waar het nu net over ging. Ik denk dat het handig is, ik zit
gewoon hardop te denken nu hoor, van om vragen te verzamelen, om te zien hoe we
daar dan antwoord op kunnen krijgen en daarover het debat aangaan. Want om een
algemene presentatie, wat we echt allemaal al weten, zit ik persoonlijk niet zo te
wachten, maar misschien zit ik nu voor mezelf te denken.

De voorzitter: Oke, volgens mij horen we het signaal. Wij gaan met de griffie een
gesprek over dit het beste op kunnen lossen en dan sluit ik hierbij de commissie.
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG -
VERGADERZAAL 5 - GEMEENTE DORDRECHT D.D. 6 september 2022
Vergaderzaal 5

14.Rekenkamercommissie Dordrecht Kick off onderzoek naar de bereikbaarheid
van Dordrecht

Voorzitter: dhr. Oostlander
Connmissiegriffier: nnevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond, dames en heren. Het is 19:30 uur en ik wilde voorstellen
te gaan beginnen. Mijn naam is Steven Oostlander, voor de mensen die mu j niet kennen,
en ik ben de voorzitter van de rekenkannercommissie van de gemeente Dordrecht. En
naast mu j zitten Mara Damen en Sylvia Khadje, en dat zijn collega's van de Rekenkamer.
De Rekenkamer organiseert bij ieder onderzoek een soort aftrapbijeenkonnst. Maar het is
voor het eerst dat we het doen op dinsdag in de Dordtse Dinsdag. Dus wij moesten zelf
ook even kijken van, he hoe gaat dat dan precies? Heb je dan een voorzitter of niet?
Heb je dan een naannbordje of niet? Dus dat zijn allemaal dingen, daar gaan we in de
konnende tijd nog wel uitkonnen hoe we dat beter gaan doen. Dat is zeg maar over het
proces. Belangrijk is om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud. De
Rekenkamer doet drie a vier grotere onderzoeken per jaar. En wat wij altijd doen aan
het begin van die bijeenkomst is, bij de ambtelijke organisatie, inhoudelijke sessie over
het onderzoeksdoel, onderzoeksvragen, de nornnenkader en een soortgelijke sessie bij
de raad. Met verschillende doelen. Want je nnerkt vaak bij de ambtelijke organisatie dat
er toch wel wat zorgen zijn. Wat konnt er op ons af? Wat hebben we fout gedaan? Gaan
we op onze kop krijgen? Nou dat speelt natuurlijk allemaal helennaal niet. Wij
verzamelen gewoon feiten en we vinden ... We concluderen dan wat en we geven wat
aanbevelingen. Maar het is uiteindelijk aan de raad om er wat Een politiek oordeel aan
te verbinden. En dat leggen wij altijd uit aan die ambtenaren. Dat is handig, want dan
weten ze waar ze aan toe zijn, hebben ze ook gewoon recht op. Maar het meest
praktische van dat soort sessie is dat de onderzoekers, de vakinhoudelijke specialisten
die wij inhuren voor onderzoeken, de mensen van de ambtelijke organisatie hebben
leren kennen en zo alvast het eerste contact gelegd hebben. Wij doen eenzelfde kick-off
sessie met de betrokken raadsleden. En dat heeft eigenlijk een andere doel, want dan
kunnen we het onderzoek beter nnaken. Wij hebben een serie vragen geformuleerd,
thema's waar we op zitten. En Ester Hilhorst van I&O Research, het onderzoeksbureau
dat we voor dit thema hebben ingeschakeld, die zal die zo met jullie langslopen. En dan
willen we eigenlijk vragen aan jullie, reageer daarop. Mis je iets? Missen we een punt?
We hebben bijvoorbeeld vrij recent, gaan we binnenkort publiceren, een rapport,
onderzoek gedaan naar dakloze jongeren. En dan hadden wij dakloos gedefinieerd,
jongeren vanaf 16 jaar. En toen wees een van de raadsleden erop van, nee, je moet
opletten, het is vaak al vanaf 14 jaar is er problematiek. En juist die jongens en nneisjes
vallen juist helennaal tussen wal en schip. Kijk, dat is goede input om je onderzoek beter
te maken. Dus dat soort dingen helpt. Dus ik wil jullie allemaal oproepen om dat gewoon
te doen. Dit is even een heel technisch aspect. Als er echt lets anders is kan je het
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natuurlijk ook gewoon naar voren brengen. We zijn met een grote groep, vind ik
hartstikke leuk. Maar ik wit eigenlijk voorstellen, Ester, als jij je presentatie doet, we
hebben vanmiddag een voorstelronde gedaan, om dat nu niet te doen. Je moet ervan
uitgaan dat dit de meest deskundige en best betrokken raadsleden zijn die de
gemeenteraad heeft. Zo nnoeten we het eigenlijk doen. En wij maken voor jou een
nannenlijst en dan kun je Is dat voor jou handig voor later.

Mevrouw Hilhorst: Prima.

De voorzitter: Tot zover mijn inleidende woorden. Ester, jij hebt een presentatie
gemaakt. Wit jij die voor ons gaan doen?

Mevrouw Hilhorst: Ja, ik zal hem delen. Even kijken. Dan begin ik even bij sheet
nummer een. Als het goed is zien jullie dat nu ook. De rekenkamercommissie van
Dordrecht heeft ons gevraagd om een voorstel te nnaken voor het, nou ja, voor het
onderzoeken van het bereikbaarheids- en mobiliteitsbeleid. Ik heb het de werktitel
sturen op bereikbaarheid gegeven. We gaan het met z'n tweeen doen. Dat ben ik zelf. Ik
ben zelf Esther Hilhorst, senior beleidsonderzoeker op het fysieke donnein. Dus als het
gaat over economie, ruimte, wonen, bereikbaarheid of mobiliteit. En ik doe ook
regelmatig rekenkameronderzoek. En mijn collega, Laurent Staartjes, die kon er
vanavond niet bij zijn, maar die doet bijna alleen nnaar rekenkameronderzoek. Vaak als
het gaat over terreinen die liggen op het gebied van samenwerking van gemeenten met
andere overheidsorganen, regionale samenwerking. En hij kijkt ook altijd nadrukkelijk
naar de raadsinfornnatie. Een heel kleine sheet over ons bureau, I&O Research, voor wie
dat niet kent. We zijn een onderzoeksbureau uit Amsterdam en Enschede. En eigenlijk,
ja, alle technieken van onderzoek hebben wij in huis. Wij doen uitsluitend onderzoek
voor de overheid en voor de publieke sector. Nou, dan dit onderzoek. We gaan in ieder
geval een goede poging doen om de effectiviteit van het gevoerde beleid in de periode
2018-2020 te beoordelen. Ook de informatievoorziening aan de raad in die periode. En
daarbij reflecteren we op de rol van de raad in de nieuwe regionale samenwerking en
ook in het politieke akkoord. Wat betekent dat voor u? Om zo de kaderstellende en
controlerende rol van de nieuwe gemeenteraad te versterken. De centrale vraag die we
hebben meegekregen is, hoe kan de gemeenteraad in de genneente Dordrecht effectief
kaders stellen en controleren op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Ik wil even
aftrappen met een achtergrond over wat er eigenlijk ... Er zijn twee cruciale jaren in deze
onderzoeksperiode, 2018 en 2022. Dat licht ik u ook even kort toe. In 2018 is een
rapport verschenen van Berenschot, waarin is geadviseerd, dat was een evaluatie van
de regionale samenwerking. En Berenschot heeft geadviseerd om de regionale
samenwerking op het gebied van ruinnte en economie, waar bereikbaarheid en mobiliteit
onderdeel van zijn, om die te intensiveren. Ongeveer tegelijkertijd verscheen er een
coalitieakkoord 2018-2022 met 22 maatregelen. Nou ja, veel meer nnaatregelen, nnaar
dan toch 22 op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Die zoveel over
gemeentelijke als regionale doelen gingen. Ze waren vrij operationeel en ook vooral
gericht op het begin van de coalitieperiode. En eigenlijk al vrij snel was er een
reorganisatie bij Dordrecht en ook de regiogenneente, eigenlijk een uitvloeisel van het
rapport van Berenschot. Beleidsambtenaren en ook de uitvoeringsagenda zijn naar de
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genneenschappelijke regeling Smart Delta Drechtsteden gegaan, en besluitvornning ging
plaatsvinden in de Drechtraad. De groeiagenda Drechtsteden 2030 werd leidend. Dan
krijgen we dit jaar per 1 januari 2022 is er een andere organisatie voor de regionale
samenwerking. Er is geen Drechtraad meer, er is ook geen gemeenschappelijke regeling
meer. Er is nu sprake van een samenwerking tussen overheid, onderwijs en
ondernemers en de gemeente Dordrecht is servicegemeente voor de regio. Dus
eigenlijk, nou ja, heel plat gezegd kopen regiogemeenten diensten in. Als het gaat over
besluitvorming zijn er Nou ja, misschien er meer dingen, maar wat we tot nu toe zijn
tegengekomen, er zijn kwartaal themabijeenkomsten voor stakeholders. En een van die
stakeholders dat bent u. En die kwartaal themabijeenkonnsten die zijn dus elk kwartaal
een ander thema. En er ligt nu een politiek akkoord. Het heet niet een coalitieakkoord,
maar een politiek akkoord 2022-2026. Ik heb hem bekeken. En in mijn eigen woorden,
we gaan er natuurlijk nog dieper naar kijken en ook met verschillende nnensen over
spreken, maar als het gaat over mobiliteit en bereikbaarheid, dan gaat het vooral over
zaken die zich binnen de genneentegrenzen afspelen. Ik heb zo een-twee-drie niet iets
gezien wat over regionale mobiliteit en bereikbaarheid ging, waar het coalitieakkoord dat
nog wel deed. Het zijn afspra ken op hoofdlijnen die vragen om uitwerking met
verschillende stakeholders, waaronder de raad. Nou wil ik ook nog iets zeggen over de
rol van de raad bij mobiliteit. En ik duid even twee thema's aan. Als het gaat om de
bereikbaarheid met de auto dan zitten jullie in de nnidregio Zuidwest-Nederland. Nou dat
is eigenlijk laat maar zeggen de MRDH-regio. Dordrecht valt daar ook onder. Even plat
gezegd, willen jullie een afrit, dan moet dat daar besloten worden. Dat kunnen jullie niet
zelf beslissen. En als het over OV gaat, dan is er de OV-concessie Drechtsteden,
Molenlanden en Gorinchem, die een vrij lange looptijd heeft, 2026. De provincie Zuid-
Holland die gunt die concessie en die kan hem ook nog weer eens verlengen. Dus ook
daar is het niet zo dat jullie in alle vrijheid kunnen beslissen hoeveel buslijnen jullie
hebben. En ook, nou ja, bij de effectiviteit beoordelen zit ook altijd iets van, wat is dan
die rol van die raad? Nou met dat in het achterhoofd hebben we onderzoeksvragen
opgesteld, en ik heb ze hier even gerubriceerd. We gaan eerst kijken naar die
beleidsvorming. Wat zijn jullie ambities, doelen? Wat is het beleid lokaal en regionaal?
Wat is de rol van de raad? En dan voor die gehele periode. Dus er zal waarschijnlijk ook
wel in de tussentijd, 2018 tot 2022, zullen er dingen veranderd zijn. Daarna gaan we
kijken naar uitvoering en realisatie. Dan gaat het ook over de beleidsruimte die jullie
hebben als raad. Hoe is het gegaan met de uitvoering en de realisatie? Hoe is de
informatievoorziening geweest? En sluit de beleidsruimte die de raad had in die periode
ook aan bij de wensen die de raad had? Dan komen we op thenna C, en dat is dan een
jaar verder he, de uitvoering vanaf dit jaar. Ook daar proberen we weer in beeld te
brengen, wat is nou de beleidsruimte van de raad? Hoe zijn uitvoering en
infornnatievoorziening in ieder geval voorzien of al geweest? En daar komt ook het
politiek akkoord aan bod. Hoe beinvloeden vorm en inhoud daarvan mogelijk uw
rolneming? Uiteindelijk om de conclusie te kunnen trekken of de onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden, hoe kan de raad met deze informatie invulling geven aan haar
kaderstellende en controlerende taak op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
Dus dat zijn de onderzoeksvragen. Als u daar nog vragen over heeft, kunt u daar straks
ook op terugkonnen. Ik heb nu een sheet waar ik kort even aandacht aan wil schenken.
En dat zijn het nornnenkader. Het is niet nnijn bedoeling om ze allemaal met u door te
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nemen. Maar rekenkanneronderzoek gaat eigenlijk altijd ook over normen. Sonns zijn er
hele concrete normen. Een brief nnoet binnen een bepaalde termijn afgehandeld worden,
dat is natuurlijk een norm. Maar voor effectief beleid heb je ook gewoon algemene
normen en die zijn bijvoorbeeld dat de beleidsmarkt omschreven is, dat het in
overeenstemming is met regionaal beleid, dat het consistent is. Nou, dat het
aannennelijk is dat je het kunt uitvoeren. Zeg nnaar aan dat soort normen gaan we de
bevindingen toetsen die we tegen zullen gaan komen in dit onderzoek. Dan deel ik graag
nog met u de aanpak en globaal de planning, zoals we die in ieder geval nu voor ogen
hebben. We starten met deskresearch. Dat zijn gewoon beleidsstukken over, nou ja, het
beleid zelf, de realisatie, raadsinformatie die u gekregen heeft, om u een beeld te
kunnen schetsen van dat hele beleidsmatige kader. Vervolgens gaan we ook interviews
doen, ambtelijk en bestuurlijk. We willen graag een of twee casussen uitwerken, zodat
het ook daadwerkelijk over nnobiliteit en bereikbaarheid gaat. En ik ga u straks nog
vragen of u daar input voor heeft. Wij denken zelf aan een of twee beleidsprocessen die,
nou ja, niet al te lang geleden in de genneenteraad aan de orde zijn geweest, om in
beeld te brengen met u, voor u, of er mogelijk knelpunten zijn tussen dat wat u zou
willen besluiten en dat wat u kunt besluiten of denkt te kunnen besluiten, om zo
invulling te kunnen geven aan die onderzoeksvragen zoals ik die eerder heb
geformuleerd. Er komt ook nog een sessie met u in oktober of november, waarin we met
u van gedachten wisselen over de informatie die u krijgt en hoe u op basis daarvan
stuurt. En dat alles mondt dan uit in een rapportage, en dat heet in rekenkamerland een
nota van bevindingen. Dan gaan we onderzoeksvragen beantwoorden en ook tegen het
normenkader afstellen. En er komen ook aanbevelingen voor u of misschien via u voor
het college. Wij hopen dat nog voor de kerst af te ronden. Maar het is niet zo dat u het
dan ook voor de kerst krijgt, want dan konnt er nog een ronde met ambtelijk en
bestuurlijk wederhoor. Dus aan het begin van volgend jaar hopen wij met de uitkomsten
bij u terug te komen. Dan kom ik nu aan nnijn laatste inhoudelijke sheet, ik hoop dat ik
er niet te snel doorheen gegaan ben, voor de interviews en de casussen. Ik heb het op
een rijtje gezet aan welke ambtelijke en bestuurlijke interviews wij denken. Twee
portefeuillehouders en een aantal ambtelijk betrokkenen op strategisch en meer
nnanagementniveau, om ook die relatie met die regionale opgave goed in beeld te
kunnen krijgen. Dus daar ziet u hier een opsomnning van functies die de gemeente
Dordrecht kent. En zoals ik al eerder aankondigde zouden wij graag, om invulling te
geven nadrukkelijk aan de mobiliteits- en bereikbaarheidsopgave, aan een of twee
casussen. En nou ja, misschien, u mag straks uw vragen stellen en uw opmerkingen
geven, nnaar kunt u ook suggesties meegeven voor aan welke onderwerpen u denkt dat
het interessant kan zijn om die nader te verdiepen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn,
als we op een onderwerp participatie en beleidsdoelen lijken te botsen, of als regionale
opgaven en gemeentelijke opgaven misschien gebotst hebben, of misschien als u
politieke onenigheid had. Waarbij wij natuurlijk geen enkele uitspraak gaan doen welke
politieke keuze de beste was. We proberen het echt af te zetten tegen de rol die u had,
tegen het beleid wat u had en de informatie die u had om te kunnen beslissen. Daarmee
ben ik aan het einde van deze inleiding en wil ik u graag uitnodigen voor vragen en
reacties.
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De voorzitter: Oke. Ester, dank je wel. Misschien kun je presentatie wegklikken, dan
kunnen we jou allemaal wat beter

Mevrouw Hilhorst: la he, ik denk dat dat goed is he? Ja.

De voorzitter: Beter zien. Het viel mij overigens op, Ester, er zijn wel echt heel veel
partijen bij betrokken qua stakeholders die er allemaal wat over te zeggen hebben.

Mevrouw Hilhorst: Ja, ja. Nou ja, het gaat ook om

De voorzitter: Is dit op voorhand de conclusie dat de invloed van de raad sowieso heel
beperkt is hier op dit thema? Of loop ik dan op de conclusies vooruit?

Mevrouw Hilhorst: Nee, nee. Er zijn binnen de genneentegrenzen heeft de raad best veel
invloed op dit thema.

De voorzitter: Oke.

Mevrouw Hilhorst: Ook als het gaat om eigen wegen, eigen parkeerplaatsen. Dat kun je
vrij zelfstandig doen. Maar heel veel dingen hangen inderdaad ook sannen met, ja, hoe
andere stakeholders er tegenaan kijken. En die gebiedsontwikkelingen komen natuurlijk
ook verschillende doelen weer samen. En dat kan Dat kan ook conflicten oproepen.

De voorzitter: Oke. Jongens, we gaan even een vragenrondje doen. En als je een vraag
hebt, steek gewoon je hand op. En dan gaan we die niet in fractievolgorde of grootte
doen, maar gewoon wie het eerste is. Is er iemand die ik het woord mag geven?

De heer Ja, dank .... Ja, ik weet niet of ik u voorzitter moet noemen, nnaar

De voorzitter: Steven.

De heer ...: Steven. In het politiek akkoord staat voornamelijk mobiliteit binnen de
stadsgrenzen. Maar ja, Dordrecht is natuurlijk regionaal ook belangrijk als toegang tot
de randstad.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De heer Dus ik zou daar ook vervoer over water mee willen nemen en de Oude
Lijnen. Want dat wordt natuurlijk ook wel heel interessant, een metroverbinding tussen
Dordrecht en Leiden, een hoogfrequent treintje.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De heer Dus dat zou ik graag mee willen nemen. Ja.

Mevrouw Hilhorst: Ja. Ja, daar spelen inderdaad meerdere stakeholders. U bent niet de
enige die dat regelt, dat is in samenspraak met anderen. Dus dat zijn op zich goede
casussen denk ik.
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De heer Ja, je gaf al aan de midregio, je gaf aan Zuid-Holland. Dordrecht zit bij
allebei die dingen, precies aan de rand van die regio's.

Mevrouw Hilhorst: Ja, ja. Ja.

De heer Roggekamp: Wij focussen ons dus eigenlijk alleen maar op naar het noorden
toe, naar het noordoosten, of het noordwesten. TerwijI in Brabant weten we dat er ook
een hele groep mensen is die gewoon heel erg naar Dordrecht kijkt. En wat ik in deze
ontwikkelingen en onderzoeken heel erg zie, is dat wij ons alleen maar de andere kant
op focussen. Dus ik zou ook wel graag willen dat ook die kant op gekeken wordt. Ja, je
krijgt nog meer stakeholders. Maar ja, hoe daar sannen en aansluiting gevonden kan
worden zeg maar.

Mevrouw Hilhorst: Heeft u Mag ik vragen, gaat het u dan specifiek om aansluiting bij
andere gebieden? Of ...

De heer Roggekamp: Ja, vooral zeg maar het zuidelijke

Mevrouw Hilhorst: Denkt u dat daar gemeenschappelijke belangen liggen? Dezelfde
doelen?

De heer Rocigekamo: Nou, vooral het zuidelijke gebied he, Brabant. Daar zie je dat er
heel erg naar Dordrecht getrokken wordt. Alleen alle infrastructuren die blokkeren het
eigenlijk. Want ja, we hebben Moerdijkbrug die best wel vast staat. Het spoor dat rijdt
wel om Dordrecht heen voor de intercity's. gaat niet meer recht erlangs. TerwijI daar
best wel ook een potentie voor Dordrecht zelf ligt als we die aansluitingen hebben. En
niet alleen naar Leiden. Kijk, dat is ook een heel druk spoor, daar gebeurt ook heel veel.
Maar ook die andere kant op.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: Ja, goeie, kunnen we wel wat mee. Moeten we ook kijken, Ester, of we
zicht hebben op die vervoersstromen in die gebieden. Die hebben we volgens mij. Ja.

De heer Portier: Ja, ik zag dat er ook heel erg naar het besluitvormingsproces in 2018-
2022 wordt gekeken.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De heer Portier: Inmiddels, ja, is alles op z'n kop gegaan natuurlijk. In die zin van dat
we de Drechtsteden niet meer als gemeenschappelijke regeling hebben. Dus in hoeverre
zijn dan de conclusies over de jaren nog, ja, van belang zal ik maar zeggen voor de
nieuwe raad en de hele nieuwe situatie. Daar zit een beetje mee.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: Dat is ... Moet ik misschien zelf beantwoorden, Ester.
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Mevrouw Hi!horst: oh.

De voorzitter: En is een terecht punt, want het verandert natuurlijk allennaal. Ook de
samenstelling van de raad verandert, dus in hoeverre is die oude nog genegen Of de
nieuwe raad genegen de conclusies van de vorige te volgen. Je ... Het centrale thema is
hier kaders stellen. Hoe ga je als democratisch lichaam om met je verantwoordelijkheid
richting het college. En ook al is de tijd veranderd en zijn de samenstellingen veranderd,
blijft die vraag natuurlijk hetzelfde, van hoe ga je daarmee onn? Dus vanuit die optiek
hebben we daarnaar gekeken. We hadden in eerste instantie, moet ik eerlijk vertellen,
de focus echt alleen op die periode liggen. Maar als je dan naar het college-akkoord kijkt
dan was er toch een lijst van, maak hier een fietspad, leg daar een brug aan, verbreed
die straat en plaats daar een rotonde. En die was gewoon tik, tik, tik, tik, tik, allemaal
anderhalf jaar later waren die netjes uitgevoerd. Ja, daar kan je eigenlijk niet zoveel
nnee. Daar waren we eigenlijk veel te snel klaar. Dus we hebben het eigenlijk ook het
onderzoek wat proberen te verbreden door ook juist die regionale context erin te
brengen. Ester, zeg ik dat goed of ...

Mevrouw Hilhorst: ja. En misschien aanvullend, ook uit hoe het in de vorige periode liep,
kun je lessen meenemen naar deze periode. Dus ik denk dat dat Ik denk Nou ja,
juist als je alleen maar naar het nu zou kijken, dan pak je ook heel weinig nnee. Ik denk
dat die verbreding van waar kom je vandaan, hoe ging het toen, dat dat ook juist een
les kan zijn voor hoe het nu is.

De voorzitter: Oke, nog andere punten?

De heer Portier: Ik wou alleen maar even reageren dat inderdaad met die hele smart
delta, waarbij ik ook altijd het woordje smart ook een beetje op zijn Nederlands uitleg,
dat het daarmee wel heel ver van de besluitvorming in de gemeenteraad dus komen te
staan.

De voorzitter: Ester, jij had ... Rolin, jij nog eerst.

De heer Den Heijer: Nee.

De voorzitter: Nee, ik wou namelijk vragen, zijn er nog hele concrete casussen? Doen
we dat eerst even. Maar als jij nou een inhoudelijke vraag hebt, doen we die eerst.

De heer Den Heijer: Nou, ik weet niet of dit echt een casus is. Misschien ook wel.
Eigenlijk een toetsvraag over doelstelling zoals die gefornnuleerd staat. Wat we opvalt in
de toelichting dat eigenlijk het met name gaat op het stukje kaders stellen. Dus het gaat
heel erg over, welke ruinnte heb je als gemeente en hoe wordt daar nou invulling aan
gegeven? En minder op, en dat is dan nnisschien ook gelijk uw casus, maar hoe effectief
is nou de keuze die we politiek gezien gennaakt hebben op het gebied van deelmobiliteit
of doorstroming of parkeren of ... Dus het gaat minder ... Tenminste, dat is eigenlijk de
toetsvraag. Mijn beleving is dat het minder gaat over de effectiviteit van de gekozen
maatregelen of keuzes daarin. Maar in het echt gaat het over de beleidsruimte en de
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kaders die we hebben versus die we percipieren te hebben of gebruiken. Is dat dan een
juist conclusie?

Mevrouw Hi!horst: Ja.

De heer Den Heijer: Want dan wordt het aardig besluitvormingsmatig.

Mevrouw Hi!horst: Nou ja, en daarom wilden we ook graag die twee casussen, een of
twee, afhankelijk of ... Nou ja, of misschien zelfs drie hoor. Maar ik bedoel, afhankelijk
van, nou ja, welke thema's en hoe groot het kan worden, om het wel echt over
mobiliteit en bereikbaarheid te laten gaan. En ja, wat Steven net zei, als je alleen zou
kijken naar de maatregelen uit het coalitieakkoord van 2018-2022, ja, dan was het een
heel kort rapport geworden. Want op dat spoor zijn we eigenlijk begonnen voor de
vakantie, maar dat is allennaal uitgevoerd. Maar dat wisten ze eigenlijk al. Daarom is dat
ook opgeschreven en dat maakt het ook niet spannend en dat zegt ook niks over jullie
rol. Dus

De voorzitter: Nee, maar volgens mij nnoet ik de vraag van Rolin interpreteren als, doen
we de goede dingen? Zetten we niet teveel in op verbreding van fietspaden, terwijI er
meer behoefte is aan parkeerplaatsen of vrije busbanen? Dat soort dingen.

De heer Den Heijer: Waarmee het dan ook misschien meer een

Mevrouw Hilhorst: De beoordeling

De heer Den Heijer: Verkeerskundig onderzoek wordt dan een

Mevrouw Hi!horst: Ja.

De heer Den Heijer: Rekenkameronderzoek op beleid misschien he. Maar dat was,
lezend de doelstelling, was dat eigenlijk de associatie die ik had, en dat is een hele
andere associatie dan die ik bij de toelichting in de presentatie heb. Dus vandaar even
deze toetsvraag.

Mevrouw Hi!horst: Ja, en dan zit de crux denk ik in hoe om te gaan met die effectiviteit?
Want we gaan wel degelijk kijken naar de maatregelen die voorgesteld zijn en de doelen
die gesteld zijn in 2018 en of die dichterbij gekonnen zijn. Maar inderdaad, ik geloof niet
dat we de doelen gaan beoordelen. Waren dit nou goede doelen?

De voorzitter: Met de kante... Dat klopt, Ester, wat jij ... Met de kanttekening van, het
gaat over bereikbaarheid. Het is geen onderzoek naar kaderstellende rol van de raad.
Dat hebben we denk ik vorig jaar ook als Rekenkamer al best veel aandacht aan
geschonken. Maar de toetssteen is, is de raad in staat om die kaders te stellen bij, bij
die bereikbaarheidsdoelen die je hebt? Dus in die zin zit dat verkeerskundige aspect er
wel in. We gaan niet bij het stoplicht staan van hoeveel fietsers komen hier voorbij en
dat soort dingen. Op dat niveau zal het niet gaan, maar het gaat wel over welke
ambities fornnuleer je en hoe je kun je daar invloed op uitoefenen dat die gerealiseerd
worden.
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Mevrouw Hilhorst: Ja, en nnisschien oak wel Zeg maar, als je een doelstelling hebt
over, nou net werd genoemd het vervoer over water. Stel nou dat je niet zelf die
watertaxi's beheert of inhuurt, hoe zorg je er dan voor dat het vervoer over water wordt
zoals je het graag hebben wilt en zet je dan de juiste instrunnenten in? En dat kan dan
bijvoorbeeld lobby zijn. En gebeurt dat dan?

De heer Mag ik daar een aanvulling, alsjeblieft. Dank je wel. Nou, ik zit eigenlijk met
een verhaal over de concessies van de provincie Zuid-Holland. Daar kunnen wij weinig
tot geen invloed op uitoefenen. Want toch willen we dat. En ja, daar zoek ik toch naar
een, in hoeverre kunnen wij daar invloed op uitoefenen, ondanks het feit dat wij
eigenlijk geen invloed hebben. Dat vind ik wel een hele interessante casus. Dat is een.
Twee, wat ik ... De hele tijd in mijn hoofd heb ik het over digitale bereikbaarheid. In
hoeverre is die digitale bereikbaarheid een ondersteuning van de fysieke
bereikbaarheid? Dat vind ik oak een hele interessante. Want in coronatijd reisden heel
weinig mensen, maar die hebben wel met elkaar Ja, die waren wel bereikbaar. En die
bereikbaarheid vind ik, ja, toch net zo interessant, gezien het feit dat we waarschijnlijk
in tijden komen gaat toch zelfde problemen zouden kunnen krijgen. Of dat zo is dat
weet ik niet, dat laat ik maar aan de wetenschappelijke jongens en meisjes, maar dat
vind ik een hele interessante. In hoeverre is de digitale bereikbaarheid ondersteunend
naar die fysieke.

Mevrouw Hilhorst: Ja. Nou de bereikbaarheidsbehoefte is in ieder tot nu anders dan voor
corona. Dat is een duidelijke

De heer Als we die nemen, dan zou ik oak wel de draw back ervan erbij willen
hebben. Want je gaat oak mogelijk groepen uitsluiten omdat ze juist niet digitaal kunnen
aansluiten.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De heer Dus ik wil er wel de balans zeg maar er oak in zien.

De voorzitter: Op dit moment is digitalisering geen onderdeel van de onderzoeksvraag.
We hebben het er eigenlijk niet nnee meegenomen. Je ziet wel dat bijvoorbeeld wat jij
noemt, vervoer over water, het is op dit moment is dat heel nnoeilijk am dat
kostendekkend te krijgen, want veel meer mensen maken gewoon minder gebruik van
de watertaxi. Dus dat leidt nu al tot problemen. En dat komt waarschijnlijk omdat
mensen denken, nou ik kan het oak vanuit huis doen. Dus daar zie je hoe die
digitalisering impact heeft. Ik kan me voorstellen, maar daar nnoet ik even met jou over
sparren, Ester, dat we digitalisering, impact van digitalisering op
bereikbaarheidsvraagstukken als casus er wat dieper in ogenschouw nemen naast die
casus, hoe heet het, van de waterbus.

Mevrouw Hilhorst: Nou, of misschien kunnen ze wel samen. Maar ja, dat

De voorzitter: Ja, dat kan oak nog.
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Mevrouw Hilhorst: Ja.

De heer Portier: Misschien ook aardig om te kijken van hoe de invloed van de
gemeenteraad dan beinvloed wordt door de marktwerking, even aansluitend bij de
woorden van de heer Katif. Ja, nu hebben we inderdaad niks over de bussen te zeggen.
Iedere keer als er weer een buslijn opgeheven wordt of de frequentie omlaag gaat, of 's
avonds niet meer rijdt, dan is het van, ja, de provincie heeft het allennaal geregeld met
QBus en de aanbesteding die loopt nog een paar jaar, dus we zitten met onze handen in
het haar. Idem dito inderdaad met het vervoer over het water. Kijk, en Amsterdam,
waar het in de handen is van het gemeentelijk vervoerbedrijf is, is dat een gigantisch
succes. Hier is het steeds van, goh er is weer een brood uit de vaten genomen, er zijn
weer een paar haltes opgeheven, er komt geen elektrische pont, wat kunnen we er aan
doen? Ja, we zijn afhankelijk van de marktpartij.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: Ja, eens. Ester, de vraag van de casussen, is die nu denk je voldoende
aan bod gekomen? Ik had zelf bijvoorbeeld in nnijn gedachten dat iennand zou zeggen,
spoorzone, dat vind ik een interessant thenna. Maar daar komt niennand nnee. Maar zou
dat iets zijn wat wij kunnen uitwerken?

De heer Of los van de spoorzone, ook de impact van beleidskeuzes op mobiliteit voor
gebiedsontwikkeling, die samenhang daarin. Daar kan de spoorzone natuurlijk een van
zijn, dan de hele complexe. Maar bij andere gebiedsontwikkelingen zie je die natuurlijk
ook. Waarin Annstelwijk voor een belangrijk deel de mobiliteitsvraagstukken, de
bereikbaarheidsvraagstukken, impact hebben op de besluitvornning hoe je zo'n gebied
gaat en kunt ontwikkelen. Ja, dus gekoppeld daaraan. Maar of dat nou echt een
specifieke casus is waarop je de kaderstelling van beleid kunt toetsen, dat vind ik even
een lastige. Maar dat is er dan eentje voor jullie.

De voorzitter: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien bedoel jij ook veel meer,
er is een woningbouwambitie, tienduizend woningen geloof ik, die komen allemaal
ergens te staan, wordt er dan Oberhaupt over het bereikbaarheidsvraagstuk nagedacht?
Ik vermoed dat er een weg naartoe ligt, want anders komt er geen aannemer. Maar is er
ook een buslijn of is er een andere openbaar vervoer voorziening? Dat soort vragen.

De heer Ja. Ja, want in lijn ook met de openbaar vervoer vraagstukken, waarbij je
ziet dat ook je inderdaad vaak in discussie gaat over lijnen en haltes die verdwijnen, en
omgekeerd natuurlijk hetzelfde is dat we een pont tussen Wilgenwende hebben en
dadelijk een Amstelwijk hebben die per OV niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Dus die
kant daarvan en inclusief dan de impact die ... De invloed en de impact die je hebt via
een concessie. Ja, Wilgenwende die gaat dadelijk zijn twintigste verjaardag in. Wellicht
als er gekeken wordt naar die bushalte, omdat dan die concessie vernieuwd is. Nou ja,
misschien een beetje een zwart scenario, maar

Mevrouw Hilhorst: Ja, en stappen mensen dan nog in de bus? Ja. Nou ja, misschien
Dat lijkt me inderdaad ook Ik schrijf hem op als mogelijke casus. Ik heb inderdaad nu
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ook vervoer over water eventueel in combinatie met die digitale bereikbaarheid en het
uitsluiten van groepen die juist niet digitaal bereikbaar zijn en gewoon afhankelijk zijn
van vervoer. En dan, ja, met alle partijen, de provincie en marktpartijen, waarbinnen
dan de rol van de gemeente nog zit. De Oude Lijn, zou dat een casus kunnen zijn of is
dat nog te veel in ontwikkeling? Want die werd ook genoemd.

De voorzitter: We kijken er gewoon nog even naar, Ester. Je merkt Ik merk hier in de
zaal weinig enthousiaste reacties, laat ik eerlijk zijn.

De heer Ook daarom, ik denk dat de Oude Lijn een hele belangrijke is voor geheel
van gebiedsontwikkeling. Ik zit dan even te proberen te zien hoe dat past als casus.

Mevrouw Hilhorst: Oke.

De heer Wat Erik -Jan al zei, laten we ook vooral de andere kant op kijken. Maar de
Oude Lijnen an sich raakt ook eigenlijk de gebiedsontwikkeling, zoals ik die net noemde,
rondom Wilgenwede, Amstelwijk.

Mevrouw Hilhorst: Oke, ja.

De heer In potentie, hopelijk. Dus daar zit ook wel een overlap in. Maar ik probeer
even de afbakening van wanneer is iets een bruikbare casus voor het onderzoek? Daar
heb ik nog wat moeite nnee, nnaar ... Om dat scherp te zien voor mezelf.

Mevrouw Hilhorst: Ja, oke. Ja.

De voorzitter: Even ... Misschien is het een handig voorstel, Ester, om voor te stellen dat
wij even aan de slag gaan met het selecteren van een aantal casussen. En jij hebt nog
voorzien in een sessie met een aantal raadsleden om meer in de inhoud

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: En dat we dan nog even met die ... Ingaan op die casussen.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: Lijken we de plank helennaal nnis te slaan dan is er nog gelegenheid om
toch nog een andere casus te selecteren.

Mevrouw Hilhorst: Ja.

De voorzitter: Oke, gaan we het zo doen.

Mevrouw Hilhorst: Ja, of nnisschien, ja, valt die gaandeweg af omdat het te weinig body
heeft of ... Nou, dat weet ik nu ook niet. Daar komen we achter.

De voorzitter: Oke, top. Oke. Ester, dank je wel voor zover. Ik kijk nog even rond of er
nog een afsluitende vraag is. Dan doe ik nog een famous last words, wat ik altijd vertel.
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Ester die zei eigenlijk, ja, wij zijn eigenlijk al in december klaar, maar dan moeten jullie
nog tot februari wachten tot het rapport er is. Het is niet zo dat wij dat dan acht weken
in een la leggen, maar daar zit een heel kwaliteitscontroleproces aan vast en daarom is
dat. Het gaat naar de ambtelijke organisatie voor hoor en wederhoor heet dat. Daar
kunnen zij de feitelijke onjuistheden eruit halen. Misschien noemen wij wel
vertrouwelijke aspecten uit aanbestedingsprocedures of zoiets. Die moeten er dan uit,
die passen we dan aan. Dus voor de fouten en de feitelijke onjuistheden. En daarna
schrijven wij de conclusies en de aanbevelingen en die leggen we altijd voor aan het
college. Van zijn jullie het hiermee eens of niet? En die hele procesgang die duurt
gewoon een week of zes. En dan konnt het naar jullie toe, doen we weer zo'n
presentatie. Dan is Ester er ook weer bij en dan kunnen we echt op de inhoud ingaan. Ik
zag dat jij nog een laatste vraag had.

De heer Ja, ik had nog een nabrander. Ik was ook benieuwd naar de financiele
aspecten van de bereikbaarheid of omtrent nnobiliteit. Ik was ook benieuwd in hoeverre
dus wij als gemeenteraad in kunnen spelen op de betaalbaarheid van het OV. Dus ik ben

Ik denk dat heel veel mensen wel bereid zijn om te reizen met het OV, maar dat het
ook voor een aantal mensen nog best wel duur kan zijn. Dus ja, mijn concrete vraag is
eigenlijk van, hoe kunnen wij als gemeenteraad kaders stellen rondom de financiele
aspecten?

Mevrouw Hilhorst: Ja. Lijkt me een hele goede om mee te nemen. In ieder geval bij die
casus. Ja.

De voorzitter: Top. Nou dat was een nabrander. Je ziet, ik ben geen strenge voorzitter.
Dank allemaal voor jullie aanwezigheid en een fijne avond nog gewenst. Bedankt.

Mevrouw Hi!horst: Tot ziens.

De heer Portier: Pauze tot 20:30 uur.
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15.Budget zonoffensief Dordrecht fase 1 — Raadsvoorstel
Vergaderzaal 5

Voorzitter: dhr. Portier
Commissiegriffier: mevr. Vernneulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goed nnensen, het is tijd. We gaan met de commissievergadering
beginnen over het zonoffensief, fase 1 staat erbij. In ieder geval gaan we erover praten
over onze strategie voor zonnepanelen, et cetera. Welkom aan de mensen thuis,
nnensen op de publieke tribune en natuurlijk aan alle aanwezigen. Raadsleden,
commissieleden, de wethouder. En ik wil van start gaan. We beginnen even natuurlijk
altijd met een rondje voorstellen. Ik begin aan mijn linkerhand.

De heer Versluis: Pieter Versluis, Forum voor Democratie.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Eline Nieuwland, ChristenUnie/SGP.

De heer De Feijter: Bart de Feijter, ChristenUnie/SGP.

De heer Vervoort: Bert Vervoort, Verenigde Senioren Partij.

De heer Roggekannp: Erik -Jan Roggekannp, Gewoon Dordt.

De heer Den Dulk: Antony Den Dolk, PVV Dordrecht.

Mevrouw Boom-Vos: Karin Boom, Dordtse VVD.

De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter voor Dordt.

De heer Den Hartoq: Paul Den Hartog, GroenLinks.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

De heer Kooman: Roland Kooman, ambtenaar.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Tutuoolv: Gersum Tutupoly, Op Ons Eiland.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Francisca van Vugt, CDA Dordrecht.

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

Mevrouw Vermeulen: Marit Vernneulen, commissiegriffier.
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De voorzitter: En ik ben Ronald Portier, uw voorzitter voor vandaag. We gaan straks in
twee ronden zeg maar een oordeelsvormende vergadering doen. De bedoeling is dat in
de eerste ronde iedereen kort uiteenzet wat het standpunt is over dit onderwerp. Daarna
komt er een reactie van de wethouder en vervolgens kunnen we op elkaar in gaan. Ik
wil beginnen ... Er is een amendement aangekondigd door de Partij voor de Dieren. Of
een mogelijk amendement, moet ik zeggen. En de Partij voor de Dieren heeft ook dit
onderwerp aan de orde gesteld als eerste instantie. Dus ik wil beginnen met Irma van
Herwijnen het woord te geven om een toelichting te doen.

Mevrouw Van Herwiinen: Dank je wel, voorzitter. Het zonoffensief gaat in op zon op dak
en grondgebonden zonprojecten. En de Partij voor de Dieren is echter van mening dat
eerst de ruimte voor zonnepanelen op daken worden benut voordat kostbare en
schaarse grond hiervoor wordt ingezet. Deze volgorde is ook opgenomen in de
aangenomen nnotie, beter geen verglazing landschap van ChristenUnie/SGP. En wat ons
betreft houden we ons daaraan vast. Daarom hebben we ook het conceptamendement
rondgestuurd waarin wij een aanpassing voorstellen van het raadsvoorstel en de plan
van aanpak waarin die volgorde wordt benoennd.

De voorzitter: Dank je wel, mevrouw Van Herwijnen. Ik ga voor de rest gewoon even op
volgorde van fractiegrootte, zoals we dat gebruikelijk doen. Partijen een kans geven in
eerste instantie te reageren op de ideeen de voorstellen en de politieke vraag. En dan
begin ik dus bij de VVD.

Mevrouw Boom-Vos: Nou dat is leuk dat je de grootste bent, want ik hoor eigenlijk pas
net dat we een nieuw amendement hebben, dus ik heb hem nog niet kunnen lezen. Mag
ik hem eerst even lezen en dan dadelijk

De voorzitter: Ja, het gaat ook een beetje algemeen natuurlijk over de ... Het standpunt
over de hele gang van zaken. Maar als u zegt van goh ik wacht even Hever dan lees ik
het, dan laat ik eerst iennand anders Ja? Dan gaan we dus naar GroenLinks.

De heer Den Hartoq: Dank u wel, voorzitter. Ja, er ligt een doel en dat is best hoog. We
willen in 2040 willen we natuurlijk al helemaal duurzaam zijn. Daarvoor moet de zonne-
energie versneld worden. En er ligt in totaal een opgave van, en dat is voor de
Drechtsteden, 0,37 Terawattuur. Voor Dordrecht is dat globaal ongeveer de helft
daarvan. Als we dit plan in zijn volledigheid uitvoeren en het wordt ook honderd procent
gerealiseerd, halen we dat doel nog niet. Dus dat betekent er moet nog meer gebeuren
dan dit om alleen het doel te halen. Dat is voor GroenLinks reden om te zeggen van, we
moeten vooral kijken wat er daarnaast ook nog kan. En dan loop ik al een beetje vooruit
op het amendement. Wanneer je eerst wacht wat je kan realiseren met zon vanaf de
daken, wetende dat als dat al gerealiseerd kan worden, dat dat onvoldoende is, en dan
pas start met het vervolgtraject wat sowieso nog nodig is om het doel te halen, ja, dan
loop je een enorme vertraging op. Nou beg nip ik wel de zorgen die daaruit spreken voor
alle weiden. Je wilt niet alle grond wil je natuurlijk ook vol Daar is wel een alternatief
voor en het zou goed zijn om daarnaar te kijken. Grondgebonden zon heeft niet alleen
met weide te maken, maar ook met water bijvoorbeeld. We hebben in Dordrecht een
spaarbekken, de Grote Rug, afgerond zeventig hectare. Dat is heel veel. En daar zou je
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oak grondgebonden energie kunnen halen. Dat heeft bovendien een aantal extra
voordelen. Je kan het efficienter doen, het is beter voor de minder opwarming van het
water. Dat zorgt dan oak weer dat er minder grondwater onttrokken wordt, wat nog
weer beter is voor, nou ja, allerlei dingen. Ecosystemen, maar oak voor boeren, voor de
stad. Eventueel als je daarvoor kiest, zou het ook voor de industrie nog beschikbaar
kunnen zijn. Dus wat ons betreft, ja, maar niet of -of of in volgorde, maar er moet heel
veel gedaan warden am sowieso de doelstelling te halen. Als je alleen maar dit plan doet
en je laat het grondgebonden zon even zitten, weet je zeker dat je het doel niet gaat
halen. En dat lijkt me niet wenselijk. Als laatste wat ik nog wil zeggen dat is, er wordt
een doelgroepaanpak voorgesteld en die kan wat ons betreft uitgebreid warden. Nu
staan MKB's, VVE's, woningcorporaties en gemeentelijk vastgoed erbij. Ik denk dat er
ook gekeken nnoet worden naar de grate bedrijven, naar semipublieke gebouwen.
Scholen zijn lang niet allemaal nneer in beheer bij de gemeente, maar soms ook bij de
schoolbesturen. Dus ik zou dat zeker willen uitbreiden. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik Mevrouw Van Herwijnen, u wil een interrup...

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, mag ik daar even op reageren, voorzitter?

De voorzitter: Nou, liefst zoveel mogelijk in de tweede ronde.

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, oke. Dan houd ik hem even ...

De voorzitter: Tenzij het een hele korte

Mevrouw Van Herwijnen: Nee, dan houd ik hem eventjes vast.

De voorzitter: Prima. Dan ga ik nu naar Beter voor Dordt.

De heer Wringer: Dank u, voorzitter. Nou am te beginnen met het amendennent van de
Partij voor de Dieren. Daar kunnen wij niet in meegaan. Die tachtig procent is toch wel
een harde eis. En wij vinden oak dat je niet Tuurlijk, zon op dak is heel belangrijk.
Oak op het nieuwe distributiepark, al die grate dozen, kunnen heel veel zon op het dak
zetten. Maar daarnaast moeten we oak al gaan kijken in zon op land. Er zijn altijd vast
nog wel plekjes waar we daar zonnepanelen kunnen plaatsen. maar zolang het maar
niet in ons buitengebied is natuurlijk. Nou ja, er zijn altijd nog wel plekken te vinden,
denk ik. Althans, ja. Wat mijn buurman heeft gezegd, GroenLinks, over het
spaarbekken, die had ik oak opgeschreven. Misschien niet heel het spaarbekken vol
leggen, want dat zal de windsurfvereniging misschien niet zo leuk vinden. Maar ja,
drijvende zonnepanelen kan natuurlijk oak. Ja, zwemmers of wat dan oak. Wat
natuurlijk oak nog een mogelijkheid is, en dat is oak zon op dak, er zijn natuurlijk
zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Dus dan staat de auto in de schaduw. En dat kan
bijvoorbeeld bij FC Dordrecht of andere grate openbare parkeerplaatsen. Eens even
kijken. En verder willen we nog nneegeven, want het gaat natuurlijk am de 200.000 euro
die gevraagd is am iennand aan te nemen am het uit te zoeken, dat die persoon oak
promoot voor Nederlandse zonnepanelen en de omvornners. En als Nederlandse panelen

129



niet beschikbaar zijn dan in ieder geval Europese zonnepanelen en omvormers. Dat is
goed voor de economie denk ik en goed voor de werkgelegenheid. Dank u, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Gaat u daarover met een amendement konnen of een
voorstel? Of is het gewoon een opnnerking tussendoor?

De heer Wringer: Dat was gewoon iets wat ik mee wilde geven.

De voorzitter: Oke, prima. Dan ga ik nu naar de VSP. Is er iemand aanwezig van de VSP
die het woord gaat voeren? Ja.

De heer Vervoort: Oke. Dank u, voorzitter. In zijn algenneenheid een heel prettig
initiatief. Daar kunnen wij helemaal in meegaan. Er is een aantal punten die nader
aandacht behoeven. Eentje daarvan is, dit verhaal gaat alleen over de opwekking van de
energie, maar hoe vindt de terug levering van de energie plaats? Want als je berichten
in de pers leest, dan kunnen sonnmige mensen met zonnepanelen niet eens hun energie
terug leveren aan het net. Dat betekent dus dat het net daarvoor geschikt gemaakt
nnoet worden. En de vraag is, waar gaan die kosten terechtkomen? Dat is een. Het
tweede is, er wordt gerekend met een gemiddeld dakoppervlak per woning van vijftig
procent. Ik heb dat egoIstisch gezien voor onze eigen woning bekeken. Wij hebben een
dakoppervlak van tachtig vierkante meter, maar ik kan maar acht vierkante meter aan
zonnepanelen kwijt als ik dat zou willen. En dat komt omdat de genneente destijds bij
mijn aanvraag een aantal restricties heeft gesteld. Een pan onder de nok, twee pannen
boven de goot, niet meer dan zeg maar zeven meter breedte, en dan kom ik tot acht
vierkante meter dakoppervlak voor zonnepanelen op een dak van tachtig vierkante
meter. De vraag is hoe die vijftig procent is berekend?

De voorzitter: Ik denk dat daar de wethouder straks misschien wat over kan zeggen? En
anders kan het nog uitgezocht worden. Over de capaciteit van het net staat ook het
nodige in de stukken die bij de agendapunten zaten. Dit was uw woordvoering?

De heer Vervoort: Ja.

De voorzitter: Prima. Dan ga ik naar ChristenUnie/SGP. De Feijter? Of nnevrouw
Nieuwland-Van den Bosse. Ga uw gang.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Ja, we zijn met twee man sterk, maar ik mag de
woordvoering doen.

De voorzitter: Een van de twee.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Precies. Nou ja, de huidige extreem hoge gasprijzen
benadrukken wel dat er werk aan de winkel is en hoe belangrijk het is om te
verduurzannen. En als Christenen zien we het ook als onze opdracht om goed voor deze
aarde te zorgen en haar niet uit te putten. Nou ik denk dat het niet zal verrassen, als je
naar de eerder ingediende motie kijkt, dat wij zeker onze voorkeur uitspreken van eerst
op dak en daarna pas de natuur. Maar gelukkig lees ik ook teksten erover die in elk
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geval goed klinken, zoals dat het streven is onn het buitengebied zo groen mogelijk te
houden. En nou, ik hoop ook dat het college daar nog steeds voor staat. Nou, graag zou
ik dus van de wethouder horen dat dat niet alleen een nnooi streven is ook, maar
daadwerkelijk onderdeel is van het beleid. En ook, ja, en dan gaat het dus over die
grondgebonden locaties. Nou, wij zijn daar niet geheel op tegen, maar we vragen ons
wel af van, klopt het inderdaad dat er zoveel mogelijk gekeken wordt naar loze ruimtes
als het ware onn te gebruiken. Dus de vuilnisbelt die eerder is voorgelegd en dus niet de
natuur die ons allemaal ook lief en dierbaar is. Hier ligt uiteindelijk voor van dat er een
keuze gennaakt moet worden over het beschikbaar stellen van het krediet voor de
uitvoering van het programma duurzame stad, onderdeel zonoffensief. En nou, gezien
het grote belang van de verduurzaming op zo kort mogelijke termijn kunnen we daar
zeker mee instemmen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Vugt, denk ik, van het CDA.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja. Bedankt, voorzitter. Het CDA Dordrecht wil heel graag dat
deze plannen zo snel mogelijk worden doorgezet. Het is wel een uitgangspunt voor het
CDA en ook echt wel van belang dat we geen groene gebieden willen opofferen aan
zonnepanelen. Nou, de plekken die nu aangewezen zijn dat lijkt ons goed. Het is me
even ontschoten waardoor dat stukje langs de A16 niet nneer kan. Want dat is natuurlijk
qua natuur eigenlijk wel een Ja, dat heeft zeg maar toch minder waarde. Het zit
tussen snelweg en een stukje terrein ingeklemd. Dus dat hoor ik straks graag nog even.
Ik heb het ergens kunnen lezen hoor, maar het is me ontgaan. De motie van de Partij
voor de Dieren die willen niet ondersteunen, want de volgordelijkheid levert de nodige
vertraging en het nodige gedoe op, waardoor we waarschijnlijk nog veel later enige
doelen halen. En ik schrik er eigenlijk wel van dat dit dus nog niet genoeg is. Ik was
vorige week op bezoek in het energiehuis, en dat is een plat dak en het is geschikt. En
nou, misschien is dat alvast een ideetje. En ze zijn er ook wel voor in. En ja, volgens muj
heb ik nu ... Oh, ja. Nee, nog een opnnerking. We willen niet dat het geld terechtkomt bij
buitenlandse investeerders, maar dat het echt ten goede komt van Dordt en haar
inwoners. Dus als dat nog kan worden meegenomen, heel graag. Bedankt.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, voorlopig wordt er alleen nog maar een projectleider
aangesteld. Die zal niet uit het buitenland komen, denk ik. Maar ik begrijp uw zorgen.
Mevrouw Schnabel van de Partij van de Arbeid.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Nou, wij zijn het eens met de Partij voor de Dieren dat
we inderdaad eerst kijken naar hoe we de dakruimte zo goed mogelijk kunnen benutten
en dan pas naar de grondgebonden zonprojecten. Waar we nog wel benieuwd naar zijn
is hoe dat zeg maar in de binnenstad vorm gaat krijgen op de daken? Wanneer dat dat
gebeurt? En wat we ook graag mee zouden willen geven is onn inderdaad, nou ja, als
stad het voortouw te nennen en naar het energiehuis en de sportboulevard te kijken en
dat zo snel mogelijk te verduurzamen. En zeker, omdat we alle verenigingen, nou ja,
willen ondersteunen die huur- en energieverhogingen eventueel krijgen. Dat was het.
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De voorzitter: Dank u wel. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de platte daken in de
binnenstad ook als dakterras gebruikt worden. Kan ik de ... Ik ben even af en toe de
volgorde kwijt. DEN K. De heer

De heer Maroof: Abdul Maroof.

De voorzitter: Maroof.

De heer Maroof: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Ga uw gang.

De heer Maroof: Wij steunen vanuit DENK Dordrecht het amendement van de Partij voor
de Dieren. Echter zijn we ook nnee eens wat mijnheer Den Hartog zegt, van dat we onze
doelen niet gaan halen. En dus dan is ook de vraag nu van, dat hoor ik ook nu voor het
eerst, van oke, gaan we het plan veranderen of komt er een verandering van als de
daken niet gaan lukken, hoe gaan we dan ook het land goed benutten? Maar steun voor
het amendement voor de Partij voor de Dieren.

De voorzitter: Oke, dank u wel, duidelijk. Gewoon Dordt, de heer Roggekamp neem ik
aan?

De heer Roggekanno: Ja. Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De doelstelling van de
coalitie over groene energie is best wel hoog neergelegd. En natuurlijk heel nnooi he als
je die energie zo wilt gebruiken. Als we nou ook bijvoorbeeld het document wat erbij zit
van Stedin bekijken, dan zien we dat het best wel een uitdaging is ook in het netwerk.
Zeker als we zo nneteen ook nog overal warmtepompen willen hebben en willen dat
iedereen elektrisch gaat koken. Daar zit best wel een groot probleem. Onze voorkeur
gaat dus dan ook wel uit dat die daken gebruikt worden. Dus veel zonnepanelen op
daken. En dan heb je een paar problemen. Eentje is dat bij nieuwbouw we niet
neerzetten dat het dak geschikt nnoet zijn voor zonnepanelen. Dus eigenlijk vinden we
dat bij alle nieuwbouw we moeten zorgen dat die daken er geschikt voor zijn. En het
tweede is dat in dit voorstel worden alle particuliere daken niet meegenonnen, terwijI dat
wel het grootste gedeelte is. En als je dus het probleem van heel dat netwerk wilt
oplossen, dan zou je dus bij de bron de energie moeten opwekken. Dus juist op die
huizen waar gekookt wordt en waar die warmtepomp zo meteen komt te staan, ook in
de binnenstad. Daarom steunen we ook het voorstel van de Partij voor de Dieren om te
zeggen, eerst die daken vol zetten, zodat we waar je het verbruikt ook de energie, ja,
opwekt, en dan pas, mocht het dan nodig zijn, weet je, dan kunnen we eventueel
daarbuiten kijken. Maar eerst opwekken waar het nodig is. En als er dan een
projectleider voor komt die dingen meeneemt, top.

De voorzitter: Oke. Dus u heeft wel wat aanmerkingen op het voorstel. Konnt er een
amendement?

De heer Roggekanno: Nee.
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De voorzitter: Oke.

De heer Roggekamp: Wij steunen het voorstel van de Partij voor de Dieren.

De voorzitter: Prima. Ik ga naar de PVV, de heer Den Dulk.

De heer Den Dulk: Ja, ik heb de opdracht om tegen te stemnnen in dit verhaal. PVV wil
niet echt meedoen met de zonnepanelen.

De voorzitter: Stemt u tegen het hele voorstel of tegen het amendement dan alleen?

De heer Den Dulk: Ja, ik weet niet wat wij gaan tegen stemmen vandaag?

De voorzitter: Vandaag gaan wij ijberhaupt niet stemnnen, want dit is nog
oordeelsvornnend.

De heer Den Dulk: Ja, wij gaan niet Wij zijn het niet eens met het voorstel, dus

De voorzitter: Wij gaan naar Op Ons Eiland. De heer Tutupoly neem ik aan.

De heer Tutupoly: Ja, ook Op Ons Eiland is eigenlijk wel van mening dat we zouden
nnoeten kijken naar meer zonnepanelen zal ik nnaar zeggen op de daken in plaats van op
de grond. Er zijn nog wel een aantal uitdagingen denk ik te nennen. Als we het even
hebben over de particuliere woningen bijvoorbeeld. Dordrecht kent ook veel woningen
met platte daken onder andere. En dat betekent, daar zijn dus nu bijvoorbeeld
laagrentende leningen voor beschikbaar. Maar er komen bijkomende kosten.
Bijvoorbeeld vervangen van dakbedekking en dergelijke op het moment dat je
zonnepanelen wilt plaatsen. Dat soort zaken zit niet, ja, in die mogelijkheid voor
laagrentende leningen. Dus als je daar dat zou kunnen verbreden, dan zou het ook in
kunnen houden dat je daarmee misschien ook een versnelling aan kan brengen. Zelfde
geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld de binnenstad, waar de discussie vaak gaat over
het wel of niet plaatsen van zonnepanelen in verband met het stadsaangezicht. Ook daar
denk ik dat daar, ja, mogelijkheden voor moeten zijn. We zien overigens wel dat daar
mogelijkheden zijn in de vorm van zonnepanelen in de vorm van dakpannen. Aileen ja,
dat kost meer. Dus dan vraag ik me eigenlijk ook af, hoe kan daar Kunnen daar
bewoners in tegemoet worden gekomen? Want in het kader van een stadsaangezicht,
als je daar rekening mee wilt houden, dan kunnen die hogere kosten uiteindelijk niet
gereflecteerd worden op de bewoners. Maar er moet wel wat gebeuren. Dus in eerste
instantie zeggen wij, ja, benut die daken zoveel mogelijk. Maar anderzijds zijn we ook
even benieuwd naar de reactie van de wethouder in dit geval.

De voorzitter: Oke, dank je wel. Dan ga ik even terug naar de VVD. Wilt u er nu wat
over zeggen, nnevrouw

Mevrouw Boom-Vos: Ja. Dank u wel, voorzitter. Het was voor mu j toch wel even fijn onn
te lezen, want er zaten toch dingen in de gewijzigde amendement waar ik op wil
reageren. Maar dat doe ik dadelijk. Eigenlijk in eerste instantie gaat het ook over het
plan en vooral de begrotingswijziging. En die willen wij als Dordtse VVD van harte
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steunen, vooral ook onndat we net horen dat we de doelstellingen al niet halen. En dat is
klimaattechnisch een hele pijnlijke, maar ook gewoon economisch vanuit ons land laat
maar weer eens zien dat we van het Russisch gas af nnoeten en dat dan zonne-energie
daar een hele mooie hulp bij is. Op de begrotingswijziging zeggen we, nou ga er mee
door. We zouden alleen wel graag willen kijken. We snappen dat een projectmanager
zich natuurlijk niet in tweeen kan delen, dus daar staan doelen in. Maar wij zagen ook
heel graag wat aandacht voor het gemeentelijk vastgoed. Wat wij als goede voorbeeld
kunnen geven als stad zijnde, dan haal je toch ook snel mensen over. En daarbij hoort
dan ook de zonnepanelen in de binnenstad. Die hoorde ik ook al een paar keer. Kijken
wat we daar aan kunnen doen. En in het plan staat zelf ook heel veel op grond, dus
zonnepanelen zowel op de daken als op grond. Ik ondersteun de andere partijen, maar
ook de Partij voor de Dieren van doe het liefst niet op grond wat wij kunnen gebruiken.
Dus alleen grond wat, ja, zo erg vervuild is wat we niet meer kunnen gebruiken voor
bewoning of voor natuur of voor dieren, want ook dat hebben we, zet daar je
zonnepanelen in. Dus op niet bruikbare grond en liefst op dak. En daar kom ik dan ook
op het amendement. Die kunnen wij dan niet helemaal steunen, want die
volgordelijkheid van tachtig procent dat geeft zoveel vertraging dat wij daar dan beiden
eigenlijk tegelijkertijd willen doen.

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan krijgen we straks eerst even de wethouder. Even
herinnering aan de politieke vraag. Het gaat eronn van, willen we wel of niet een
duidelijke volgorde. Daar is ook de vraag

De heer Versluis: Kan ik nog wat zeggen?

De voorzitter: Mijn excuses, mijnheer Versluis. Ga uw gang.

De heer Versluis: Ja. Steun voor de begroting en steun voor de motie. Ook wij zijn van
mening, we zijn geen voorstander van zonnepanelen, windmolens, maar in dit geval zien
wij de beste nnogelijkheid voor in ieder geval alle daken benutten, maar dan ook alle
daken. Ook de spaarbekkens die genoemd waren, maar ook bijvoorbeeld de
dubbelfuncties die in de stukken terug te lezen zijn. Bijvoorbeeld waar de stadsbussen
nu opgeslagen worden, dat zien wij als een loze ruimte. Benut eerst optimaal al die
ruimte voordat we aan het kostbare grondgebied gaan beginnen. Dus ja, en als we dan
kijken naar het gebruik van de energie, dus het besparen van energie, het gebruiken
van energie en het op opwekken van energie, zien wij ook voordelen om straks te kijken
naar, hoe gaan we dan efficienter met die energie om zodat misschien die doelstelling
omlaag kan. Dat zou een voorstel van ons zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we zo toch naar de wethouder. Even nog een paar
punten noemen waar aandacht voor gevraagd is en voor de politieke vraag. Het gaat
dus inderdaad om de volgordelijkheid. Wat zijn de nnogelijkheden voor zonnepanelen in
de binnenstad en kan het elektriciteitsnet het allemaal aan. Daarnaast zijn er wat
opmerkingen gemaakt over van, ja, zijn er niet mogelijkheden bijvoorbeeld ook op het
water en het spaarbekken. Er is aandacht gevraagd van, ja, nnoeten we niet ook naar
particulieren gaan kijken. Er is iets gezegd over van waar het geld uiteindelijk naartoe
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moet, at dan niet ook lokaal investeren. Dus misschien dat u ook op een aantal van die
aspecten even in kan gaan, maar uiteraard zo beknopt mogelijk. Ga uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, diversen van jullie hebben het at
aangestipt, de urgentie van het energievraagstuk is zeer actueel en, ja, we moeten ook
denk ik ook echt wel iets gaan doen. En zon kan ons enornn gaan helpen in die opgave.
Inderdaad, de nuancering die werd gemaakt als je kijkt naar onze regionale
energiestrategie, ons lokaal beleid, zal dat in zijn geheel nog niet voldoende zijn voor
Dordrecht am Dus daar ligt nog een opgave am te kijken waar wij nog meer zouden
kunnen. En dat, ja, is voor het college ook heel belangrijk waarom we gezegd hebben,
we begrijpen wel de vraag en daar gaan we ook echt wel in mee dat zon op daken
prioriteit heeft. Maar een tijdsvolgordelijkheid, en zeker zoals die ook in het
annendement zit, hebben we altijd van gezegd van dat moet je niet doen. Want we
hebben alles nodig, we hebben nog meer nodig. Maar we hebben het allennaal nodig.
Maar we hebben ook naar u geluisterd en de motie ook serieus genonnen. En dan
hebben we gezegd, we leggen de prioriteit van onze capaciteit van de middelen die we
hebben leggen we bij zon op daken. Daar moeten we gewoon aan de slag gaan. Maar we
moeten ons wel bewust zijn dat er restruimten zijn, daar zullen we zo nog even op
komen, die wel, ja, als ze geschikt zijn, nnogelijk ook voor zonopwek, ingezet zullen
moeten gaan warden. En daar geldt ook altijd bij de nuchterheid zeg ik maar. Als er
morgen iennand aankomt met een aanvraag, ik wit ergens zonnepanelen op een stuk
grand leggen, dan zullen wij dat in behandeling moeten nemen. En dan zeg ik altijd
liever, ik heb liever een plan van aanpak, een genneentelijke strategie, wat doen we als
er op zo'n moment een aanvraag binnenkomt? Dus ik wit wel die projectmanager ook
zeggen, laat ons gesteld zijn voor het moment dat er een aanvraag binnenkomt, voordat
wij vinden dat we daar al aan toe zijn. Dus wat dat betreft, houd alsjeblieft aan zoals we
het at hebben geformuleerd in de diverse documenten, prioriteit zon op daken en geen
tijdsvolgordelijkheid. Zeker niet tachtig procent, want dat is echt ingrijpend. Een oproep
hoar ik ook heel duidelijk, zon op daken. Ik hoar ook vijftig procent. Dat gaat niet over
vijftig procent van het dakoppervlak maar van alle daken die er zijn die geschikt zijn,
daarvan willen we dat minstens vijftig procent vol licht met zonnecollectoren. Dat is wel
even een verschil. Het kan zijn dat de ene misschien niet meer mag dan veertig procent.
Maar hopelijk zijn er ook genoeg daken die tot tachtig procent kunnen. Dus even ter
nuancering, misschien geruststelling, dat de regels die we nog wel hebben vanuit
welstand niet voor iedereen betekenen dat je niet verder kan dan vijftig procent. Dus
dat even ten aanzien van volgordelijkheid. De vraag, ook particulieren? Die begrijp ik
ook heel goed. We zitten alleen met onze ECD zijn we erop gericht am cooperatieve
projecten op te gaan pakken. En dat is lastiger als je een particuliere waning hebt. En
die is ook niet omvangrijk genoeg. Daarvoor hebben we een heel ander traject binnen
de gemeente, onder andere met ons regionaal energieloket. En strakjes vloeit uit het
nieuwe politiek akkoord vloeit ook een hele klinnaatopgave progrannmalijn, waarin we
heel veel willen gaan doen am particulieren nog meer aan te gaan moedigen en te gaan
stimuleren, faciliteren am zon op dak bij particulieren te gaan realiseren. Dus dat is
eigenlijk een stroonn die je naast dit progrannma moet gaan zien. Uiteraard hebben we
er oog voor. En mocht er collectief iets met particulieren zijn waar zij de ECD voor nodig
hebben, ja, dan is dat natuurlijk wel iets waar naar gekeken gaat warden. Ja,
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grondgebonden. Ik heb ook het idee dat er wat spraakverwarring is. Zoals we het ook
lezen, zoals de ECD ook voorstelt, we hebben zon op daken, we hebben zon op grond.
Alleen grondgebonden is niet letterlijk grond als klei of zand. Dat zijn ook mogelijkheden
op water en dat is ook zeker dubbelgebruik waar het gaat om parkeerterreinen. Ook
daarvan kunnen we duidelijk een prioriteit aan geven. De kansrijkheid om nu te gaan
kijken naar parkeerterreinen is groter dan wat we hebben als, ja, de echte restruimtes.
En spaarbekken, ik zal het zo even aan mijn ondersteuning vragen in hoeverre daar al
binnen de gemeente over gesproken is. Want het is natuurlijk terecht een nnooi
voorbeeld van kunnen we daarnaar gaan kijken. Ik ken de ins en outs niet, maar Dus
wat dat betreft zou ik ook kijken van als je het hebt over grondgebonden, waar bent u
tegen? Als het over die restruimtes gaat, ja, dan hoop ik dat u alweer gerust heb kunnen
stellen met een regionaal energiestrategie in ons lokaal beleid. Dat we gezegd hebben,
restruimtes zijn echt restruimtes. Dat zijn ruimtes waar eigenlijk gewoon niks anders
kan of mag, bijvoorbeeld omdat ze op locaties liggen waar veiligheidscontouren zijn of
waar vanuit andere wetten, regels, nou iemand zei ook een vuilstort, waar je niks
anders mee mag, maar waar je wel kunt zeggen daar passen wel zonnepanelen. Dat zijn
restruimtes. Dus vandaar ook dat wij zeggen van, sluit die niet uit, want het zijn nou
juist degene waar we nog wel iets mee kunnen omdat er niks anders ontwikkeld mag
worden. Gemeentelijk vastgoed werd ook even aan gerefereerd. Nou dat is duidelijk ook
een onderdeel van het programnna duurzame stad. Nou ja, ik heb ook vastgoed in nnijn
portefeuille, dus dat is vrij nnakkelijk. En daar hebben we al hele gesprekken over ons
eigen vastgoed. Die opgave ligt in eerste instantie bij onszelf, maar uiteraard willen we
daar ook met de ECD gaan kijken. Als daar andere mogelijkheden zijn om daar
cooperatieve projecten te gaan doen, dan staan wij daar ook als gemeente voor open.
Dat we kijken van zijn dat mogelijkheden dat inwoners mee kunnen doen, dat ze kunnen
participeren, voor die gevallen die het niet op eigen woningen kunnen doen of op een
andere nnanier zeggen, ik vind het interessant om mee te doen. Maar wij zien het als
gemeente echt ook als onze eigen opgave om ons vastgoed in die termijn tot 2040
gewoon volledig ook mee te gaan nennen in de verduurzaming. Daar zijn plannen voor,
dat is al een keer doorgerekend. We hebben een prioriteit aan gebouwen die daaronder
vallen. Een paar ervan werden ook al door u gememoreerd. Voorzitter, ik kijk even heel
snel of ik Ja, Stedin, dat had u ook nog even nneegegeven om daar iets over te
zeggen. Nou als het goed is heeft u ook recent de raadsinformatiebrief gehad over
Stedin die wederom geld probeert op te halen bij nieuwe aandeelhouders, omdat heel
duidelijk is, zij hebben inderdaad gewoon geld nodig om ons als gemeente bij te kunnen
gaan houden in deze energietransitie. Dus daar zetten we nu ook vol op in. Als
aandeelhouders hebben we ook opdracht gegeven dat ze dat nu gaan starten. Dus ook
deze week is ook de uitvraag gedaan bij provincies, bij andere genneenten uit het
werkgebied van Stedin om aan te geven of ze willen gaan deelnemen in Stedin en
daarmee dus een kapitaalstorting gaan doen, waarmee de investeringen gedaan kunnen
gaan worden. Met Stedin hebben we hier hele goede gesprekken over dat, ja, dat zij
eigenlijk het knelpunt niet mogen zijn. Maar goed, wij zijn ook reeel, als er geen geld
konnt en zelfs het ... We hebben ook de rijksoverheid, de minister, gevraagd van stort
bij. Ja, als dat niet zo is moeten wij wel reeel zijn en goede planningen met ze gaan
maken hoe dan wel. Het geldt andersom wel. Stedin heeft altijd een leverings- maar ook
een terugleveringsplicht. En ik weet dat ze daar niet altijd op dit moment aan kunnen
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voldoen, omdat het netwerk soms te veel krijgt en daardoor soms weleens zaken er
uitklappen. Maar als ... 3a, we hebben gewoon recht als inwoners op ook terug te mogen
leveren. Dus kortom, ja, wij willen heel graag aan de slag, onndat wij willen dat
iedereen, ja, toch ook lets aan zijn energielasten kan gaan doen. Wij denken dat de
programmannanager, de projectmanager, een duidelijke opdracht krijgt om echt de
prioriteit bij de zon op daken te leggen. Maar we willen ook wel aan u vragen om begrip
te hebben dat we wel met een aanpak en een visie willen komen van hoe ga je om als er
aanvragen komen voor restruinntes. En we willen ook wel proactief kijken of wel de
terreinen, de parkeerterreinen, en eventueel een spaarbekken wel meegenomen kunnen
worden. En dan kijk ik even naar mijn buurman, want er zaten ook nog wat technische
vragen ... Of het spaarbekken, weet u daar meer over?

De heer Koonnan: Ja. Wij hebben met het waterleidingbedrijf gesproken over het
spaarbekken, op verschillende momenten. Een, ze willen het graag zelf doen. Ze zijn
ook bezig met het uitbreiden van hun ponnpcapaciteit op dat Bij het spaarbekken. En
ze willen dat graag in connbinatie doen, zodat ze zeg maar dat wat ze gaan verbruiken
ook weer kunnen opwekken met zon op water. Het is zeker niet de bedoeling om dat
hele spaarbekken dicht te leggen. Ze denken zelf aan circa dertig procent maximaal,
onndat het ook te nnaken heeft met waterkwaliteit, temperatuur, allemaal van dat soort
zaken. Het is en blijft drinkwater, at is het hier een reserve post. Binnenkort gaat in
ieder geval de ECD een gesprek aan met het waterleidingbedrijf om te kijken of er
gezannenlijk een project opgestart kan worden. Nou ja, dan moeten we kijken of dat
zoden aan de dijk zet. In principe gaan zij over hun eigen water, over hun eigen
spaarbekkens. En ja, we zijn gewoon benieuwd of ze de samenwerking zien zitten en
kijken hoe dat gaat met de investeringskosten en samen investeren.

De voorzitter: Dank u wel. Nou nnijn heer Den Hartog, uw wens wordt gelijk verhoord.
Werden al onze wensen maar zo snel ingewilligd. Ik ... 3a, er is nu tijd op elkaar te
reageren, reacties te geven. Ik wit eerst weer even het woord geven aan mevrouw Van
Herwijnen, want er zijn verschillen bezwaren tegen uw voorstel ingebracht en die gaat u
nu ongetwijfeld weer weerleggen.

Mevrouw Van Herwijnen: Dat hoop ik. Ik wilde eerst in ieder geval eventjes herhalen dat
het gaat over een aanpassingen at is eerder gedaan in een nnotie. Dus de nnotie is at
eens een keertje aangenomen en dat willen we in principe nu in dit beleid duidelijk
hebben staan. Wij missen dus de delen uit die nnotie nnissen we nu in het nieuwe beleid.
Dat wit ik nog eventjes herhalen. Een tweede, de heer Den Hartog had het er ook al over
van, nou ja, we gaan het gewoon niet redden met alleen zon op daken. Wat ik dan nog
wel eventjes wit nneegeven, en dat hebben ook natuurlijk at aangegeven in onze
toelichting, zonnepanelen is een van de middelen van schone energie. We hebben ook
nog steeds de optie voor windenergie. En windenergie kost nou eenmaal veel minder
ruinnte als zon op grond. En ... Dus dan zou ik veel llever zien dat we eerst kijken naar
zon op daken, dan verder gaan kijken of we nog steeds middelen zien om in gebied in
Dordrecht zonnetribunes of winmolens te kunnen realiseren. En wat ik ook nog eventjes
wit meegeven is wat de wethouder ook al aangegeven had, dat dubbelgebruik is in
principe ook niet echt waar wij tegen zijn. Het gaat meer echt om de onbebouwde
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grond. Dus ook het voorbeeld wat werd aangegeven in een van de stukken die erbij ziet,
dat is die strook aan de A16, ja, dat kan natuurlijk ook voor ander gebruik Als het
eenmaal vol ligt met zonnepanelen kan je het niet anders gebruiken. Dus bij ons is het
eigenlijk meer de onbebouwde gronden dat die worden Dat die pas als er echt geen
andere opties meer zijn worden benut of eventueel worden benut voor zonnepanelen.
Dus dubbelgebruik zoals bijvoorbeeld parkeerterreinen en dergelijke zien wij inderdaad
veel meer geschikt voor zonnepanelen dan de onbebouwde gronden. En daar wilde ik
het even bij laten.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, ik ga nu niet een vaste volgorde. Wie wil er in de tweede
ronde wat zeggen? Ik zie de heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u wel, voorzitter. En ook mijn collega Van Herwijnen
bedankt. Als het gaat om windenergie, daar refereerde u aan, dan denk ik dat wij aardig
op een lijn zitten. GroenLinks zou het ook graag willen zien dat er ook meer wordt
ingezet op windenergie. Tegelijkertijd zijn we realistisch. We weten hoe het is gegaan
met bijvoorbeeld de windmolen in, hoe heet het, Krabbegors geloof ik he? Ja, zo heet
die. Bovendien ook dan ben je er nog niet. Ik weet niet of er mensen zijn Ik zal de
berekening heel kort houden.

De voorzitter: Heel kort graag.

De heer Den Hartog: Heel kort. Die 0,37 is voor de Drechtsteden, globaal de helft is
voor Dordrecht. Dat is 0,18. Als het plan wat er ligt helemaal wordt uitgevoerd is dat
0,10. En de windenergie is nog eens 0,3. Dan kom je op 0,13, terwijI we 0,18 moeten
halen. Hebben we dus nog van onze doelstelling, ook als je wind al nneerekent, nog
steeds een kwart te gaan voor we het doel kunnen bereiken. En dat is de reden ... Want
ik ben het overigens wel met u eens natuurlijk dat de prioriteit ligt bij zon op dak, dat is
zeker zo. Maar eerst wachten, wetende dat het dan niet genoeg zal zijn en dan pas lets
anders inzetten, ja, dan loop je vertraging op. En daarom zeggen wij, er moet meer
gebeuren.

De voorzitter: Goed, ik zie de heer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Ja. Dank u, mijnheer de voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen
aan de wethouder, en dat heeft ermee te ma ken dat de laatste weken ook wel in het
nieuws komt dat verschillende energiebedrijven, en dan heb ik het niet over Stedin,
maar de echt bedrijven waar je ook zelf je rekening nnoet afrekenen, minder terug gaan
geven voor opgewekte zonne-energie, onndat er al teveel opgewekt wordt op die
momenten. Is dat meegenomen in de berekeningen, en zo ja, wat is het effect dan? De
tweede is, de wethouder geeft aan dat bij de zonnepanelen die op gemeentelijke daken
kunnen komen liggen dat voor particulieren of zo mee kunnen doen op het moment dat
ze zelf niet kunnen. Dat is natuurlijk een heel mooi streven, maar op het moment dat je
het op je eigen dak hebt liggen dan krijg je door de salderingsregeling hoef je dus ook
de belastingen en zo niet te betalen die op de energie zitten. TerwijI als ik ergens anders
mijn energie die opgewekt wordt inkoop, denk ik dat ik heel dat stuk mis. Dus in
hoeverre, ja, is dat rendabel zeg maar voor bewoners of voor instellingen in Dordt om
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nnee te doen? Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Want ik ben bang dat
we nog kijken naar hoe het vijf jaar geleden was met onze energieopbrengst en de
zonnepanelen. En dan vervolgens zo meteen hebben we alles liggen en dan blijkt het
allemaal, ja, we wekken het wel op maar de econonnische waarde gaan we achteruit
lopen ofzo. Ik weet niet, maar dat gevoel krijg ik.

De voorzitter: Ja, en dan twijfelt u misschien een beetje aan het hele nut van de zonne-
energie. Nou goed, we raken een beetje af van de voorstellen zoals die er liggen en de
discussie, maar dank u wel. Ik zie de heer Vervoort.

De heer Vervoort: Ja. Dank u, voorzitter. Ik had in mijn eerste termijn gevraagd voor
aandacht van de kosten. Als wij zonne-energie opwekken en die terug willen leveren aan
het netwerk, of het netwerk dat aankan en wat daarvan de kosten zijn? Dat is een
vraag. Tweede is, zo net werd aangegeven dat wellicht het spaarbekken ook een, ja, zeg
maar plateau kan zijn voor zonnepanelen. Maar dan moeten we ons ook realiseren dat
een deel van het spaarbekken gebruikt wordt door een vereniging voor de kleine
zeilertjes. En de vraag is op welke manier daarnnee onngegaan kan worden. Overigens
ben ik blij dat de wethouder zoveel aandacht heeft voor de welstand. We hebben
achthonderd monumenten in Dordrecht en daar moet je heel, ja, gepast mee omgaan.
Dank u wel.

De voorzitter: Dank je wel. Ja, ik begreep bij dat het spaarbekken ook een beetje in de
handen is van Evides, die maximaal een derde vol wil leggen. Ik zie de heer Tutupoly.

De heer Tutu poly: Ja, we hadden net even er al over gehad over een aantal maatregelen
van zonnepanelen op daken. En de wethouder noennde het eigenlijk net al, er komt een
scala van, ja, pakketten zullen er worden aangeboden. Daar zijn wij eigenlijk wel
nieuwsgierig naar. Waar hebben we het dan over? Want enerzijds zeggen we dat we niet
snel genoeg kunnen zijn met het plaatsen Tenminste, van energiennaatregelen te
nemen. Anderzijds denk ik dat we soms als gemeente zelf het een en ander
tegenhouden. Als we het even hebben over de Dordtse Schil. Mensen willen daar
zonnepanelen plaatsen. Het kan niet in verband met het stadsaangezicht, maar er zijn
mogelijkheden, zoals ik net aanhaalde, bijvoorbeeld in de vorm van dakpannen. Aileen
dat betekent dat je die bewoners opzadelt met extra hoge kosten omdat het gewoon
duurder is. Nou ja, hoe gaat ... Hoe ziet de wethouder dat dan om die drempel weg te
nennen? Want we zeggen aan de ene kant, we gaan daar prioriteiten op stellen voordat
we op de grond een en ander gaan plaatsen. Dit zijn eigenlijk al, ja, problemen die al
jaren lopen, wat mensen in de Dordtse Schil dat heel graag willen, maar die worden nu
tegengehouden. Ja, ik heb het ook net even gehad over aanvullende nnaatregelen
bijvoorbeeld voor de platte daken. Laagrentende leningen die daar niet op zien om
bijvoorbeeld dakbedekking te vervangen. Dat vormt een drempel voor sommige
nnensen. Dus hoe kijkt u daartegenaan? U heeft het net even over niet bruikbare grond,
om het maar zo te zeggen, voor zonnepanelen te plaatsen. In de vorige raad is toen ook
nog gesproken over eventuele zonnepanelen in, hoe noennen we dat nou, langs de N3 de
geluidsschernnen te plaatsen. De geluidsschernnen worden innniddels geplaatst, maar
daar is geen gehoor aan gegeven. Dus dan denk ik, ja, we hebben het hier over om
snelheid te nnoeten nnaken. En snelheid komt er niet, maar zelf zorgen we eigenlijk voor
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die drempels die er nou liggen. En als we dan zeggen, we leggen die prioriteit eerst op
die daken. Wanneer gaan we die drempels dan wegnemen? Want anders ben ik bang als
dit

De voorzitter: Wilt u afronden, mijnheer

De heer Tutupoly: Als het verder door gaat lopen, ja, dat die prioriteit er niet echt ligt.

De heer Wringer: Ja. Dank, voorzitter. Gaat de wethouder met ons mee dat de voorkeur
uitgaat naar een Nederlands fabricaat zonnepanelen en omvormers, ook even denkend
aan onze digitale veiligheid in de toekomst? Daarnaast heb ik een vraag, eigenlijk een
verduidelijkingsvraag. Zonnepanelen op particuliere daken en daken eventueel op het
spaarbekken, als die door het waterbedrijf zelf wordt neergelegd, deze tellen nnee voor
onze ambitie, voor de totale ambitie, denk ik? En misschien kan de wethouder ook
kijken naar een aantal grote energieverbruikers zoals de sportboulevard, maar naar
geothermie. Dus dat zal denk ik ook schelen. Dank je, voorzitter.

De voorzitter: Ja, we moeten niet terechtkomen in een discussie over de hele
energiestrategie, denk ik. We hebben het over van wat we met de zonne-energie gaan
doen. En de vragen krijgen ook een beetje een technisch gehalte af en toe, terwijI we
met een oordeelsvornnende vergadering zijn. Is er iemand die nog een bijdrage heeft
over de politieke vragen die nu voorliggen. Anders geef ik het woord terug aan de
wethouder om nog iets te zeggen over, nou, de beperkingen die aan particulieren
gesteld worden, de kosten en een aantal van de andere dingen die u net gehoord heeft.

Mevrouw De Jonge: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik loop nog even de vragen die ik
genoteerd heb langs. En dat begint eigenlijk wel met een kleine nuancering in de
bijdrage van de Partij voor de Dieren. We hebben het hier niet over nieuwe beleid. We
hebben hier een opdracht die wij aan de ECD willen geven om wat al vastgesteld is,
namelijk een RES en een lokaal beleid hoe wij met energie omgaan, om dat tot
uitvoering te gaan brengen. Dus die nuancering wil ik wel maken en dat is ook gelijk nog
een puntje bij het amendement, wat ECD schrijft dat kunnen wij niet amenderen als
Raad. Zij zijn een zelfstandig orgaan. Wij kunnen hooguit in opdracht van u meenennen
van goh, onze raad heeft gevraagd of u dat op een andere manier zou willen doen of ...
Dus dat wil ik ook nog even meegeven ten aanzien van het amendement. Nou ik ben blij
te horen dat u zegt van, ja, dubbelgebruik en water is wel bespreekbaar. Misschien Ik
weet niet wat het draagvlak voor het amendement gaat worden, nnaar pas hem daar dan
ook op aan, zou ik zeggen, want anders zou u met dit amendement ervoor zorgen dat
we dus ook niks aan dubbelgebruik of water zouden kunnen doen. Ik vroeg even snel
naar van de strook A16 waar u over begon. Ja, daar zit de landbouw op. Ja, dat is zo.
Dus hij is aangemerkt in de RES als zoekgebied. Nou ja, dat is dan zo'n gebied waar wij
niet heel actief op gaan zijn. Maar ik begon ook mijn bijdrage van, het kan ook
andersom gebeuren, dat de boeren denken van wacht eens even, wat is de toekomst
van landbouw op dit eiland, ik ga zon opwekken of ik een windnnolen neerzetten. Dan
kunnen zij gewoon nu bij ons terechtkomen. Dus vandaar dat ik daar nognnaals wil
meegeven waarom het wel belangrijk is om deze projectmanager wel na te gaan laten
den ken van hoe ga je als gemeente om met dat fenomeen en hoe sta je daar gesteld
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voor als daar toch mogelijk een vraag naar konnt. En misschien om u gerust te stellen,
dit zijn altijd wijzigingen van bestemmingsplannen. En daar bent u als raad uiteindelijk
degene van die zegt of u daarmee akkoord gaat. Dus het kan niet zo zijn dat u verrast
wordt dat er ineens goedkeuring is gegeven aan ... Dan kijk ik nog even. Ja,
particulieren. Zoals ik eigenlijk al aangaf, dit gaat niet over particulieren, maar ik ga wel
proberen om vragen daarover te beantwoorden. Gewoon Dordt vroeg inderdaad van hoe
zit dat nou, die leveranciers zeggen dat ze minder gaan betalen? Ja, officieel mogen ze
dat dus helemaal niet. Want wij hebben een wet waarin staat wat er terug geleverd
moet worden. Maar ja, ze zoeken ook op dit moment hun grenzen op, zal ik het even
netjes formuleren. Is de salderingsregeling dan nog rendabel? Kijk, de ECD gaat met
businesscases werken, dus dan wordt dit meegenomen. Dus voor waar we het eigenlijk
over hebben zeg ik, dat komt wel goed. Dat gaat mee in de totale businesscase. Voor
particulieren. Ja, dit is nou precies de hele transitie waar we in zitten, dat het zon
eigenlijk gebruikt moet worden voor eigen gebruik. Dat is natuurlijk het mooiste. Wat je
opwekt, moet je zelf gebruiken. U gaf het al aan. We gaan, als we door transitie gaan,
dan gaan we naar elektrisch koken. We zullen meer elektrisch gaan verwarmen. We
zullen veel nneer op elektriciteit gaan doen, dus dan is het heel mooi dat je dat met je
eigen opgewekte energie kan doen. En ja, hopelijk, die salderingsregeling, die toch
wordt afgebouwd, dat weten we ook al, daarmee eigenlijk ook slimmer ingezet gaat
worden. En daarom hebben we ook nu bij alle woonplannen al, het moet
energieneutraal, bijna energieneutraal. Zodat dat eigenlijk in de nieuwbouw al
systematisch wordt ingezet. Dus ik hoop u daarmee gerust te stellen voor particulieren.
En voor wat het voorstel vandaag inhoud, de ECD moet gewoon met businesscases
konnen die renderend moeten zijn voor de nnensen die mee willen doen. Nou, kan het
netwerk aan? Vraag van de VSP. Nou heb ik net even antwoord op gegeven. Stedin doet
goed mee, zit aan tafel, kijkt goed mee. Geeft ook aan als er knelpunten zijn. Zoals u
bekend ook, ja, ze hebben op dit moment echt wel bij de Dordtse Kil aangegeven, ja,
dat gaan we niet in jullie tempo bij kunnen houden, we doen ons best. Zij sluiten goed
aan met de ontwikkelingen. Ja, de kosten. Ja, zij investeren, dus zij betalen dat. Maar
ja, we zijn allemaal belastingbetaler en we weten ook wel, uiteindelijk krijgt u toch ook
een rekening van Stedin wat de netwerkbijdrage is. Maar dat proberen we wel als
gemeente, als aandeelhouders, zo laag mogelijk te houden uiteraard. U vraagt aandacht
voor monunnenten. Daar heb ik inderdaad nog niet heel veel over gezegd. De Schil in de
binnenstad. Ja, daar hebben wij ook zeker aandacht voor. Dat is ook een specifieke
doelgroep die we hebben benoemd. Maar ook die willen we in de particuliere stroom nog
goed mee gaan nennen. Ik nuanceer ook daar graag, er zijn best wel al ontwikkelingen.
Iemand zei tegen nnij, als je nu met een drone over de monunnenten gaat, zie je
eigenlijk dat er best wel her en der al zonnepanelen liggen. We kijken echt wel waar het
kan om het toe te staan, onndat wij ook, ja, deze nnensen graag willen bedienen, die
vaak ook nog andere uitdagingen hebben dat ze waarschijnlijk niet op het warnntenet
kunnen, omdat het niet in de binnenstad kan komen. Dus we willen heel graag
meedenken. We gaan ook regionaal energieloket met de regiogemeenten weer
aanbesteden. En dan is deze groep is ook specifiek aandachtsgebied daarbij. Want we
vinden ook dat zij goed geadviseerd moeten worden. Want een monument
verduurzamen is toch echt iets anders dan een woning uit 1980. Dat beseffen wij ook
met z'n alien. Maar we willen deze groep net zo goed meenemen. Het is ook eigenlijk,

141



Op Ons Eiland, waar u het ook even over heeft gehad, van de Schil, hoe gaat dat?
Houden we het tegen, ik denk het niet. Maar we moeten wel reeel zijn wat er kan. En we
moeten oak reeel zijn tegen de inwoners van wat het vraagt am een monument te
verduurzamen. En daar willen we dus via het energieloket oak echt de advisering op
gaan zetten van ga niet zomaar zonder advies isoleren, maar ga advies inwinnen zodat
je advies krijgt hoe je een monument eventueel kunt isoleren. Zo willen we ernaar gaan
kijken. Ja, dakbedekking en de ‘...' die neem ik mee, want ... U wilt interrumperen.

De heer Tutupoly: Ja, ik wil even ...

De voorzitter: Korte interruptie, ja.

De heer TutuDoly: Even kijken hoar, want dan ben ik even nnijn vraag vergeten.

Mevrouw De Jonge: We hadden het over de nnonumenten in de stad.

De heer Tutupoly: Ja, we hadden het over de monumenten. U heeft het daar eigen meer
met name over isoleren. En nu hebben we het natuurlijk eigenlijk over de zonnepanelen.
En isoleren is een ding natuurlijk waar men mee te kampen heeft, maar die
zonnepanelen daar ging het ons juist am. Als je dat nu tegenhoudt in het kader van het
stadsaangezicht en wat zijn er dan mogelijkheden? Bijvoorbeeld in de vorm van
dakpannen. Aileen dat kost heel veel meer. Dus dan was eigenlijk mijn vraag, waar kan
de gemeente dan op een of andere manier het mogelijk maken dat die hogere kosten
niet afgewenteld warden op die bewoners, omdat ze rekening moeten houden met het
stadsaangezicht, maar dat het toch mogelijk is voor die bewoners, in plaats van dat je
zegt van nou ja, daar kan het wel en daar kan het niet, warden daar nnogelijkheden voor
gezocht, zodat oak die mensen in staat zijn am zonne-energie op te wekken?

De voorzitter: Ik wil ... Het is een beetje buiten de discussie vind ik. Misschien kunt u
daar een keer inderdaad een technische vraag

De heer Tutupoly: Maar dat is natuurlijk wel wat [buiten nnicrofoon].

De voorzitter: Ja.

Mevrouw De Jonge: Ja, maar dan herhaal ik eigenlijk wat ik net heb gezegd, dit plan
gaat niet over de particulieren. Ik hoar uw vraag. Nogmaals, we hebben aandacht voor
de nnonumenten en we willen dan oak kijken als die vraag komt van inwoners. Ja, we
hebben de leningen, daar heeft u zelf oak een vraag over gesteld. Dus we kunnen wel
met ze nneedenken, wat kost het nu en hoe kun je nou het beste een monument gaan
verduurzamen. Want ik schiet inderdaad in de modus van isoleren, omdat ik altijd vind
dat je iets integraal nnoet bekijken, van wat is nu het beste am te doen en waar kun je
de euro het beste in investeren am hem terug te kunnen verdienen en je energiekosten
naar beneden te brengen. Want dat is uiteindelijk het doel voor deze nnensen en het
hoger gelegen doel natuurlijk am een leefbare wereld met elkaar te houden. Dus die
lening wil ik wel nneenemen. Wat ik net vertelde in het kader van het politiek akkoord
gaan we in programma's werken. Dus dat betekent dat wat we nu een duurzame stad
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hebben, daar komt in dat progrannma klimaatneutraal komt daar nog een hele lijn naast
met wat we nog meer kunnen gaan doen, willen gaan doen en zullen we de leningen ook
weer tegen het licht houden. Waar kunnen die nu voor ingezet worden? En zit
dakbedekking daarin? Ik weet het niet.

De voorzitter: Een laatste punt van mevrouw Van Vugt. Daarna wil ik inderdaad gaan
kijken van wat we nu met de raad gaan doen of verder met dit stuk gaan doen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag die ik in de
eerste ronde eigenlijk ook at gesteld heb, of er een soort borging is dat de ... Ja, wat het
oplevert ook ten goede komt van Dordtse inwoners en niet in buitenlandse handen
verdwijnt?

Mevrouw De Jonge: Ja, daar zal ik inderdaad antwoord op geven. Kijk, zolang een
energiecorporatie die is van de inwoners he. Dus daar gaan wij geen extern geld
bijleggen door private investeerders. Ik ga dat expliciet nog ook even doorgeven dat dat
de zorg is die leeft, en dan neem ik ook gelijk uw punt mee, Nederlandse, Europese
leveranciers. Zal ik ook bespreken met ze van, joh in hoeverre kunnen jullie daar
rekening mee houden? En dan vraag ik ze ook gewoon onn daar eens door te rekenen en
of dat kan. Ik ben zelf ook wel benieuwd inderdaad waar zij hun leveranciers vinden.

De voorzitter: Duidelijk denk ik.

Mevrouw De Jonge: Ja, dat was het denk ik, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Herwijnen, u gaat verder met het amendement?

Mevrouw van Herwijnen: Ja, wij nog eventjes bekijken of dat we hem iets aan kunnen
passen, zeker over met betrekking tot dubbelgebruik. Dat we dat in principe dan zeg
maar wat nneer naar voren halen ten opzichte van onbebouwde grond. Daar ga ik nog
eventjes over nadenken.

De voorzitter: Dus komt er zeer waarschijnlijk een amendement. Ik stel voor dat als het
in de raad aan de orde komt dat het ... Ja, dat het eigenlijk gewoon doorgaat als
hannerstuk, tenzij er inderdaad een amendement komt. Maar goed, daar kunnen we wel
van uitgaan. Maar dat de discussie zich dan beperkt tot het amendement. Ja, er is niet
heel veel debat over dit onderwerk geweest. Dus ik denk van dat als dat inderdaad
komt, dat een spreektijd van drie minuten voldoende moet zijn. Is er iemand die daar
anders over denkt? Twee nninuten, sorry. Oh, hier stond drie. Maakt niet uit, twee
nninuten. Ik neenn aan dat iedereen dat voldoende vindt. Ja? Gaan we dat zo doen?
Prima. Dan sluit ik dit punt van de vergadering en kunnen we door naar het volgende
onderwerp straks voor de changez vandaag. Dank u wel.
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16.Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie — Raadsvoorstel
Vergaderzaal 5

Voorzitter: dhr. Boersma
Commissiegriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond allemaal, welkom bij het laatste blok voor deze avond. Ook
van harte welkom als u thuis meekijkt. En de publieke tribune, ook welkom. Er is ... Ik
zie geen pers, dus die hoef ik niet apart welkom te heten. Misschien dat die achteraf nog
meeluistert bij dit interessante thema. De heer Van der Linden is als wethouder,
portefeuillehouder aanwezig. Ook welkom. En laten we even een rondje doen voor de
kijker thuis wie er aanwezig is. Dan gaan we rechtsonn.

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De heer Tutupoly: Gersum Tutupoly, Op Ons Eiland.

De heer De Feijter: Bart de Feijter, ChristenUnie/SGP.

De heer Roqgekamp: Erik -Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke van der Meer, GroenLinks.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid.

De heer Schalken-den Hartoq: David Schalken, Beter Voor Dordt.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer Roggekamp: Erik -Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer De Feijer: Bart de Feijter, ChristenUnie/SGP.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA Dordrecht.

De heer Van der Linden: En Rik van der Linden, wethouder.

De voorzitter: Juist. En ik ben Jan -Willem Boersma, ik ben de voorzitter vanavond. En
naast mu j zit de heer Boom, onze nieuwe griffier, tijdelijke griffier. Dus ook welkom en
veel succes. Wij gaan beginnen en het gaat vanavond gaat het over de motie 30 in z'n
drie. Het is een oordeelsvormende bijeenkomst. We hebben al twee bijeenkomsten
gehad. Even een korte terugblik naar aanleiding van de aangenomen motie 30 in z'n drie
van 10 november 2020 alweer. Is er op november 2021 een raadsvoorstel voorgelegd,
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waarin de raad werd gevraagd in te stemmen met de resultaten van het doorlopen
proces. Waarbij voorgesteld werd wegaanpassingen bij lopende planningen mee te
nemen en de motie als afgehandeld te beschouwen. De commissie fysieke leefomgeving
destijds nog, heeft op 25 januari besloten dit raadsvoorstel aan te houden en een eerste
gesprek met de hulpdiensten te arrangeren, te organiseren, over het effect van het
verlagen van de maximum snelheid op de aanrijtijden van deze hulpdiensten. En op 14
juni jongstleden was er een beeldvormende sessie over dit onderwerp en is er ook met
de hulpdiensten gesproken. En toen heeft de commissie geconcludeerd dat de
beeldvornnende fase over het raadsvoorstel is afgerond en dat het voorstel naar de
oordeelsvormende fase kan. En als ik het goed heb is er volgens mij ook nog een, voor
die sessie met de hulpdiensten, ook nog een technische sessie geweest toch over dit
thenna? Of is dat niet zo? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, dit is ... En even,
het punt is nu, en dat is nnisschien even gewoon een vraag richting de commissie.
Destijds is het raadsvoorstel aangehouden om eerst het gesprek aan te gaan met de
hulpdiensten. Dat gesprek is nu geweest. Dus dan is voor ons even de vraag van nou
waar heeft gesprek toe geleid en waar wilde u het vanavond nog over hebben? Ik denk
dat het niet zinnig is om de hele discussie over dertig kilometer weer over te doen. Dus
er ligt een raadsvoorstel waarin vanuit het college is aangegeven welke stappen er
genomen zijn om de motie te behandelen en te verwerken in het proces. Dus misschien
dat, nou, vanuit de cornnnissie al heel duidelijk is van nou waar wilt u het over hebben
vanavond, naar aanleiding van de bespreking met de hulpdiensten, of dat u zegt van,
nou we willen gewoon nog even een rondje doen om met elkaar even het standpunt te
delen wat we over het raadsvoorstel vinden. Dus, ja. Ja, de heer, even kijken,
Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: Ik zou dan voor de tweede optie graag kiezen. Ja.

De voorzitter: U zegt van even gewoon een rondje doen. Ja, de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik weet niet wat u nou precies voor orde wilt? Eerst een
rondje of ... Ik heb naar aanleiding van dat overleg met de hulpdiensten inderdaad een
aantal opmerkingen en vragen die van belang zijn voor de totale beeldvorming. Maar ik
kan me best voorstellen dat andere nnensen, zeker nieuwe raadsleden, ook andere
elementen in de discussie willen betrekken. Maar ik heb dus opmerkingen naar
aanleiding van dat overleg met de ...

De voorzitter: Dat lijkt nnee prima. Kijk, nornnaal als wij een beeldvorming afsluiten en
we zeggen van, nou we gaan naar de oordeelsvornning, dan wordt er vaak een politieke
vraag geformuleerd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dus in die zin hebben we ook een
beetje de ruimte om het gesprek gewoon te laten gaan. Maar ik stel voor dat we gewoon

Nou ja, dat u uw opnnerkingen kwijt kan en dan als reflectie op de avond met de
hulpdiensten. Maar ook, het is een oordeelsvormende avond, dus we zullen aan het eind
ook met elkaar moeten concluderen wat we met dit raadsvoorstel willen. Dus wie wil het
woord? Allemaal vingers. Dan gaan we eerst de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja. Dank u wel, voorzitter. De Dordtse VVD was tegen de motie
zoals die voorlag. Wij vinden het niet goed, verstandig, om een deken van dertig over de
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hele stad te leggen. En de bijeenkonnst met de hulpdiensten heeft ons in die overtuiging
gesterkt. We hebben goed geluisterd. De mensen van de ambulance, dat werd ook
bevestigd door de brandweer, horen zeggen van, ja, simpelweg als je alles gaat
omzetten naar dertig, dan komen ze te laat. Dat is in de situatie waarin elke seconde
telt, scheelt dat mensenlevens. Nou wij vinden het heel belangrijk en vanzelfsprekend
dat natuurlijk die hulpdiensten er op tijd zijn. Dus wij zien er niet voor om zo
grootschalig wegen om te zetten naar dertig kilometer. In een enkel geval is dat
natuurlijk prima. Maatwerk is belangrijk, maar nou ja, de gedachte achter de
oorspronkelijke motie van doe dat eigenlijk door de hele stad, die steunden we niet en
die steunen we nog steeds niet. Wat we wel belangrijk vinden is dat

De heer Van der Meer: Voorzitter?

De voorzitter: bij interruptie, de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja, ik ben erg benieuwd naar de reden waarom u dat geen
idee Waarom de heer Kuhlmann dat geen goed idee vindt om die deken, zoals hij dat
noemt, over de stad te leggen.

De voorzitter: Daar mag u op reageren. Maar ik wil nog wel een opmerking nnaken.
Want we hebben natuurlijk naar aanleiding van de motie al een heel debat met elkaar
gehad als raad destijds. En toen is die motie gewoon met meerderheid van stemmen
aangenomen. Dus ik wou niet de hele discussie over de motie overdoen. Maar nou ja,
goed, het standpunt van de heer Kuhlmann is volgens mu j redelijk duidelijk, dus

De heer Kuhlmann: Ja, ik wil met alle liefde nog een keer zeggen waarom ik denk dat
dat geen goed idee is. Namelijk ook omdat de hulpdiensten gezegd hebben dat als je dat
zou doen, dat dat hen verhinderd om tijdig bij nnensen te konnen die die hulp nodig
hebben. En ja, het is gezegd en ik heb dat heel goed gehoord, dat kost mensenlevens.
Dus dat is voor ons een, ja, evidente reden om dat niet op die manier doen. Ik wilde
zeggen, voorzitter, en dan ga ik door ...

De voorzitter: Ja, de heer De Feijter had nog een interruptie zag ik.

De heer De Feijter: Ja, ik ben dan eigenlijk wel, ja, benieuwd van de heer Kuhlmann. Ik
geloof nannelijk dat naar aanleiding van gesprekken ... En ik wil niet de taak van de
wethouder hier overnemen, maar ik geloof dat naar aanleiding van gesprekken van het
college met de hulpdiensten, dat daar juist uit is gekomen, de huidige aanpak, dat dus
inderdaad niet alles wordt omgezet naar dertig, maar dat er wordt gekeken. Dat het
inderdaad maatwerk is. Dus hoe kijkt de heer Kuhlmann daar dan tegenaan. Want het
lijkt een beetje alsof hij nog een paar stappen achterloopt.

De heer Kuhlmann: Nee, nou ja. Wat dat betreft zeg maar, de aanleiding dat dit zeg
maar weer opnieuw besproken is, is dat zeg maar er partijen waren die tevreden waren
met de aanpak van het college, dat het meer moest zijn. Nou dat vinden wij zeker niet.
Wat ik zeg, waar het gaat om maatwerk, daar moet natuurlijk ruimte voor zijn. Of dat
nou per se alle straten die hier genoemd worden moeten zijn, nou dat weet ik niet. Wat
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wij belangrijker vinden is dat de wegen waar het nu dertig is, dat het ... Dat je
maatregelen neemt onn te zorgen dat het ook daadwerkelijk dertig is. En ook op de
wegen waar het nu vijftig is, dat we maatregelen, meer doen, dat het daar
daadwerkelijk vijftig is. Wij hebben daar als Dordtse VVD een tijdje terug een
snelheidsnneter gehuurd en zijn langs een aantal wegen gaan staan waar we veel
klachten kregen van bewoners dat er te hard word gereden. En dan zie je bijvoorbeeld
op wegen waar het vijftig is, dat er nnensen uitschieters zijn met mensen die met
negentig voorbij komen. Dat moeten we aanpakken. We moeten zorgen dat die pakkans
omhoog gaat. Ik wil dat we daar de energie in steken en niet zeg nnaar, nou ja,
eindeloos deze discussie van, nou ja, overal bordjes van dertig gaan neerzetten. Laten
we gewoon kijken waar de snelheid nu is en dat we die goed gaan handhaven. Dank u,
voorzitter.

De voorzitter: U was klaar. Ik zag dat de heer Schalken

De heer Schalken-den Hartoq: Ja, voorzitter, even bij interruptie richting de heer
Kuhlmann. Dat is volgens mu j ook niet wat nu voorligt. Wat nu voorligt is de uitwerking
van de motie die we hebben aangehouden en waarbij een aantal partijen nog meerdere
vragen hebben kunnen stellen om ook, nou ja, comfort te krijgen bij het voorstel wat er
nu ligt met betrekking tot die aanrijtijden en die hulpdiensten. Dus wat volgens mu j nu
voorligt is, nou ja, wat het college in uitvoering van die motie wil doen en of wij daar
mee akkoord gaan. En als ik gelijk nnag aangeven, is dat volgens mu j ook wat nu de VVD
wel ook Waar de VVD nu wel akkoord mee is met het voorstel zoals het er nu ligt?
Want dat is eigenlijk wat we met elkaar als het goed is bespreken.

De voorzitter: De vraag is eigenlijk, kan de VVD instemmen met het huidige
raadsvoorstel of niet?

De heer Kuhlmann: Nou ik heb eerder zeg maar heb ik in dit verband vooral gehoord,
kan het niet een onsje meer zijn. Nou het antwoord wat ons betreft is dat nee. En nou
voor of dit te ver gaat onn misschien net goed is, daar moet ik nog even goed over
nadenken.

De voorzitter: Oke.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, dat is wel een beetje lastig. Volgens mu j is
dit een oordeelsvormende connnnissievergadering. We gaan het nu hebben over het
voorstel wat hier nu ligt. Dus het is ook wel mooi wanneer we van de VVD nu horen of
het voorstel wat er nu ligt het voorstel is wat zij ook kunnen steunen.

De voorzitter: Het is inderdaad, wat u terecht zegt, oordeelsvormend. Oordeelsvornnend
wil ook zeggen dat je natuurlijk nog gewoon kan aangeven of je je twijfels hebt bij het
hele verhaal of niet. Dat heeft de heer Kuhlmann uitvoerig gedaan zeg nnaar. Dus dat
Ja, die ruinnte heb ik hem ook even gegeven. Ik denk dat het goed is dat we in de rest
van het gesprek gewoon even kort aangeven van nou wat is uw oordeel over het
voorstel wat er nu ligt. Daar kan natuurlijk nog een stukje reflectie bij op de avond die
met de hulpdiensten geweest is. Dat heeft bijvoorbeeld de heer Kuhlmann gesterkt in
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zijn mening dat hij hoe minder, hoe beter. En een ander zal dat in een andere opvatting
versterken, dus dat kan ook even. Maar de kunst is dat wij vanavond aan het eind van
dit gesprek even met elkaar besluiten wat er met dit voorstel gebeurt. Of die voor
hamerstuk naar de raad gaat of dat u hem wilt bespreken. En dan kunnen we
uiteindelijk Nou ja, goed, dan staat een ieder vrij om in de eerste of in de tweede
termijn aan te geven of hij voor of tegen het voorstel is. Volgens mij wou de heer
Hartmeijer ook het woord.

De heer Hartmeijer: Dank u, voorzitter. Een kleine opmerking, ik heb straks nog een
nachtdienst te doen. Dus mocht het uitlopen, ga ik straks lets eerder weg. Dat is dus
niet uit desinteresse. Ja, we hebben een goed inhoudelijk gesprek gehad met de
hulpdiensten. Zij gaven met klem aan de hoofdwegen op vijftig te houden. De
aanrijtijden worden ongewenst hoog en de politie slechts zal handhaven op dertig-wegen
op het moment dat de wegen ook zo zijn ingericht. Anders geven zij een negatief advies
over de handhaving, dus dan heb je eigenlijk niks. De hele stad inrichten op dertig is
een enornne kostenpost daardoor. Dus ook als mede-indiener van deze motie vinden wij
dit steekhoudende argumenten. Dat betekent niet dat er niks kan. De wegen die
onderzocht zijn, zijn door een filter gegaan. Er bleef een lijstje kandidaten over die je
dan toch wellicht naar dertig kan brengen. Even snel langs een aantal, heel kort.
Mauritsweg en Volkerakweg zijn wat mij betreft twee wegen die je prima naar dertig zou
kunnen brengen, ook qua inrichting. Hulpdiensten kunnen via andere wegen overal
komen. De vier of vijf straten rond het Admiraalsplein, dat is eigenlijk een project op
zichzelf. Maar daarvan lees ik in de stukken dat de intentie bestaat om daar dertig in te
voeren. Volgens mij is dat prima. Dat project loopt nog. Dus laten we dat gewoon verder
meemaken. Voor de rest zie ik eigenlijk geen kandidaten van dat lijstje om
uiteenlopende redenen. Dat voert te ver om het helemaal na te lopen. Maar om toch de
fietsers meer veiligheid te bieden, zou het dan eigenlijk nnooi zijn op die vijftig-wegen
van die lage betonnen blokken te plaatsen, zodat je toch een scheiding hebt tussen fiets
en autoweg. Ja, misschien inventariseren waar dat kan. Dan hebben we natuurlijk nog
te nnaken met de hardrijders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Krispijnseweg, daar staan die
sluizen om hardrijders tegen te gaan. Mijn vraag zou zijn, werken die voldoende? Daar is
niet erg echt consensus over of die nou wel of niet werken. Maar mochten ze wel werken
of zijn er andere opties dan zou je dat natuurlijk op die vijftig-wegen kunnen plaatsen.
Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Dat laatste was een beetje een technische vraag, maar kijken
of de wethouder daar misschien nog genegen is om daar een antwoord op te geven.
Volgens mij de heer Roggekamp was eerst. Ik ben even de volgorde kwijt hoor, dus
excuus als u iets later aan de beurt komt. Maar eerst de heer Roggekamp dan.

De heer Roggekamp: Ja. Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De motie zegt
uitgangspunt van vijftig naar dertig brengen waar mogelijk is. We hebben het daar
inderdaad met die hulpverleningsdiensten over gehad. Brandweer en ambulance geven
aan, op het moment dat je blokkades neerlegt, nou dan wil je niet in zo'n ambulance
liggen. Brandweer zegt van, joh kans op slachtoffers in woningen is vergroot. Politie
zegt, we handhaven niet als de weg niet ingericht is.
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De heer ...: En dat dus oak niet [buiten nnicrofoon].

De heer Roqgekamp: Maar het belangrijkste statement wat ik die avond heb gehoord,
was dat de politie zei, nadat we doorvroegen, dat wij als gemeente verantwoordelijk
gehouden kunnen warden dat als wij een weg dertig maken, maar hem niet inrichten
voor dertig, waarbij de automobilist kan denken, ik kan vijftig-zestig rijden want hij is
niet ingericht, de voetganger denkt, hij is dertig dus ik ben ... Ik heb meer rechten en ik
mag oversteken en er konnt een aanrijding, dat wij als genneente verantwoordelijk
gehouden kunnen warden. Dat is een uitspraak geweest die de politie toen heeft gezegd.
En dat maakt voor mij dat we zeggen van, wees voorzichtig met nieuwe wegen erbij.
Laten we eerst inrichten wat we nu al op dertig hebben, maar wel oak rekening houden
met die ambulance en brandweer. Dus eigenlijk is het goed dat we dit onderzocht
hebben, dat die nnotie bekeken is en gedaan, maar vinden wij eigenlijk dat we op dit
moment geen wegen erbij nnoeten maken met dertig.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Ja, zijn dat interrupties of woordvoeringen? Oke, want ik
had de heer Schalken-den Hartog volgens mij beloofd dat hij

De heer Schalken-den Hartoq: Ja, dank u wel.

De voorzitter: Ik ga maar even voor het gennak het rijtje af, want anders dan raak ik
helemaal in de war. Dus dan de heer Schalken-den Hartog.

De heer Schalken-den Hartoq: Ik kan het kort en krachtig doen namens Beter Voor
Dordt. We zijn in die tijd oak mede-indieners geweest van de motie. En nou ja, daar is
dit voorstel uitgekomen wat uiteindelijk is aangehouden am nog, ja, een beter beeld te
krijgen van wat het betekent voor de hulpdiensten. En was zeer nuttig. En dat heeft ons
eigenlijk wel gesterkt in dat het voorstel zoals dat er nu ligt vanuit het college dat dat,
nou ja, onze instemming heeft, omdat er goed afgewogen is.

De voorzitter: Ja, dank u wel. En kan de heer

De heer Damen: Damen.

De voorzitter: Hartmeijer nog even de microfoon uitdoen?

De heer Hartmeijer: Oh, sorry.

De voorzitter: Ja, geeft niet. Oke, dank u wel. De heer Damen.

De heer Damen: Ja, voorzitter, ik vond de bijeenkonnst met de hulpdiensten helennaal
niet bevredigend. Los van het feit dat de politie aangaf dat zij niet wilden controleren als
de wegen niet op dertig kilometer waren ingericht, maar wel dat er een dertig kilometer
regeling stand, dat ze Oberhaupt niet wilden controleren. Nu blijkt dat ze Oberhaupt niet
controleren, behalve daar waar zij zelf nodig vinden. Maar ik begrijp dat dat nergens het
geval is. Ik Dat vond ik vervelend. Waar het bij het hele verhaal am de dertig
kilometer am gaat is natuurlijk de veiligheid. De veiligheid heeft nneer kanten. Het gaat
enerzijds am die snelle aanrijtijden. Want als hulpdiensten niet op tijd zijn dan komen
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mensen in gevaar, extra in gevaar. Van de andere kant moet je ook kijken naar wegen
waar nu vijftig gereden mag worden en waar gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen.
Wat dat betreft is informatie over het aantal ongelukken, een actuele informatie over
ongelukken en de aard van de ongelukken van groot belang. Dat mis ik nog steeds. Ook
na onze vragen vind ik niet inzichtelijk van wat zijn nou vijftig kilometer wegen waar
veel ongelukken gebeurt, want dat zijn de eerste wegen waarvan je dan toch moet
kijken van, nou misschien moet je dan de aanrijtijden wat minder strak nemen en moet
je daar maatregelen nemen om een veilige verkeerssituatie te creeren. Het kan nooit de
bedoeling zijn dat hulpdiensten op tijd bij een ongeluk zijn, terwijI je dat ongeluk had
kunnen voorkomen. Wat dat betreft geldt ook nog dat je niet alleen moet letten op de
feitelijke veiligheid, maar ook op de gevoelsmatige veiligheid. Mensen moeten geen te
groot veiligheidsgevoel hebben. Maar waar mogelijk moet je wel kijken of je het gebruik
van de fiets kunt bevorderen door fietsers in een veilige situatie te brengen. En ook het
gevoel daarbij te geven dat ze veilig zijn. Op een aantal wegen is dat naar mijn idee
onvoldoende aan de orde. Het rondje Sterrenburg, Stadspoldering, de Brouwersdijk,
Julianaweg, Mariaweg zijn wegen waarvan ik denk van, ja, daar zijn geen vrijliggende
fietspaden. Daar wordt hard gereden. Dat zijn wegen die naar mijn gevoel nog extra
onder de loep moeten worden genomen. En we moeten voortdurend werken met actuele
cijfers over ongelukken en liefst gedetailleerde cijfers. Dus niet hele trajecten bekijken,
maar waar gebeuren ze precies en wat is de aard van de ongelukken en wat kunnen we
doen om die te voorkomen.

De voorzitter: Ja.

De heer Damen: Op wegen waar vrijliggende fietspaden liggen en ook geen auto-
ongelukken gebeuren, vind ik het niet nodig om een dertig kilometer zone in te voeren.
Dat heeft naar mijn idee geen zin. Dan pesten we allemaal, dus dat lijkt mij niet goed.

De voorzitter: Oke. U heeft een interruptie van de heer Kuhlmann,

De heer Kuhlmann: Ja, een vraag aan de heer Damen. Ik hoorde hem zeggen van, ja
goed, als je het ongeluk weet te voorkomen dan hoeven die hulpdiensten ook niet er
snel te zijn.

De heer Damen: Dat is de ideale situatie.

De heer Kuhlmann: Ja. Maar ik hoop, en dat is mijn vraag, u realiseert zich toch ook wel
dat die hulpdiensten ook snel ter plekke moeten zijn wanneer iemand bijvoorbeeld een
hartaanval krijgt die niet met een verkeersongeluk te maken heeft of wanneer er een
woningbrand is.

De heer Damen: Dat realiseer ik me ook. Dus je zult voortdurend heel goed moeten
afwegen. Maar let wel, neem nou het aantal verkeersongelukken en verwondingen en
doden als gevolg van verkeer is in Nederland twee keer zo hoog als het aantal doden en
verwondingen door nnisdrijven. Dus verkeersveiligheid op zich is een heel belangrijke
zaak. En dan Dat maakt die lastige afweging over hoe realiseer je de optimale
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veiligheid. Maakt een lastig ding waarvoor je voldoende infornnatie moet ter beschikking
krijgen.

De voorzitter: Ja, de heer Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: Dank. Ik hoor de heer Damen zeggen over in de trant van laten we
die aanrijsnelheden dan loslaten van de ambulance. Of heb ik dat verkeerd begrepen?

De heer Damen: Maar je moet ook niet pietje-precies willen zijn.

De heer Hartmeijer: Nee, nnaar volgens mu j zijn dat landelijke normen. Volgens nnij mag
de ambulance en de brandweer veertig kilometer boven de toegestane snelheid snellen.
Dus volgens mij is dat niet lets wat we hier volgens mu j kunnen regelen.

De heer Damen: Dan rijden ze zeventig kilometer in een dertig kilometer zone. Ik vind
dat sowieso al heel knap als ze dat halen in de stad, ook op een vijftig kilometer weg.

De voorzitter: Ik ga naar de heer Cobben.

De heer Cobben: Ja. Dank u, voorzitter. Ik zal eerst even onze visie vertellen over die
destijds aangenonnen motie en vervolgens over het voorgenomen besluit. Ja, die motie.
In onze visie kan een lagere snelheid sonns een hulpnniddel zijn om de veiligheid te
vergroten. Maar de motie stelt het middel tot doel. Niet de veiligheid wordt het doel,
nnaar dertig kilometer wordt het doel. En dat vinden wij geen goede zaak, dus wij
zouden niet achter die motie hebben gestaan als we destijds in de raad hadden gezeten.
Betekent niet dat we niet voor veiligheid zijn, integendeel. Maar er zijn allemaal andere
manieren om wegen veilig te maken en dat is niet per se de snelheid verlagen. Dan het
voorgenomen besluit. We hebben gezien dat er nu in het voorstel wegen zijn die dan wel
van vijftig naar dertig kilometer gaan en die toch betrekkelijk doorgaande wegen zijn.
Zoals bijvoorbeeld de Mauritsweg of de Kronnmedijk. Dat zijn wegen die gebruikt worden
om naar andere wijken te gaan of om de stad uit te gaan. De Mauritsweg wordt gebruikt
om naar het station te gaan, de P&R locatie. En ja, die wegen zijn wel heel erg
belangrijk voor de nnobiliteit en ook voor de hulpdiensten. En wij denken dat die wegen,
als die onveilig zouden zijn. Die informatie hebben we dan niet of dat specifiek onveilige
wegen zijn. Maar stel dat dat zo is, kun je die op een andere nnanier veilig maken,
bijvoorbeeld door fietspaden vrijliggend te maken of wat dan ook. Dus ja, wij zouden
eigenlijk niet willen instennmen om die wegen die genoennd zijn nu in het voorstel om die
dertig kilometer te maken. Dus dat is eigenlijk ons antwoord.

De voorzitter: Dank u wel, dat is een duidelijk standpunt. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, dank u wel. Die motie om dertig kilometer op
zoveel mogelijk wegen en straten in te voeren is natuurlijk om veiligheidsredenen naar
voren gebracht, nnaar niet alleen daarom. Er zijn ook andere overwegingen die te maken
hebben met luchtkwaliteit, met geluidsoverlast, met reductie van CO2-uitstoot en dat
soort zaken. Die zijn evenzeer van belang en worden steeds belangrijker. Dat is een.
Twee is in het gesprek met de hulpdiensten naar voren gekomen dat die inderdaad in
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een soort, ja, hoe nnoet je dat zeggen, keurslijf zitten. Ze moeten binnen een bepaalde
tijd ergens zijn en ze hebben een beperkt aantal uitvalbasis. Dus als je de afstand van
de uitvalbasis naar de mogelijke plek van calamiteiten bekijkt, dan moet het een
bepaalde snelheid kunnen maken. Probleem daarvoor ... Of je zou dat natuurlijk op
kunnen lossen, maar dat kost geld, door meer uitvalsbasis te maken op meerdere
plekken. Maar los daarvan gaat het vooral om de snelheid die ze kunnen maken. Dus
waar die hulpdiensten, bleek mu j in dat overleg, vooral last van hebben is de inrichting
van de straten en niet zozeer van het felt dat er niet zo hard gereden wordt. Nu ...

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De heer Van der Meer: Zijn er

De voorzitter: Interruptie van de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik hoor u zeggen van, ja, het ligt dat die hulpdiensten niet op tijd
konnen als je de snelheid, maximum snelheid verlaagd, dat ligt aan de inrichting. Maar
los van de inrichting heeft het toch ook te maken met het felt dat er ... Die hulpdiensten
rijden niet alleen op de weg. Op het moment dat je tussen andere weggebruikers zit die
een hogere snelheid, vijftig, aanhouden, dan kun je natuurlijk sneller ergens komen dan
wanneer je tussen andere weggebruikers zit die dertig rijden.

De heer Van der Meer: Dat snap ik. Ten eerste is het niet altijd su... Niet altijd super vol
op de weg. Ten tweede weet u net zo goed als ik dat in de bebouwde kom nergens
constant vijftig of zelfs dertig wordt gereden. Die snelheden zijn vaak door allerlei
redenen, afslaand verkeer, stoppen, enzovoort, wordt dat onderbroken. Het punt is, en
dat kwam in dat overleg in elk geval heel nadrukkelijk naar voren. Want ik heb een
voorbeeldvraag gesteld, op het moment dat het technisch mogelijk is, en dat komt
eraan, dat auto's gewoon een snelheidsbegrenzing kunnen krijgen, de auto's, dus niet
de inrichting van de weg hoeft te veranderen, nnaar de programmatuur van de auto's zo
wordt ingericht dat ze niet harder kunnen dan dertig kilometer, zou het probleenn dan
opgelost zijn? En het antwoord was ja. Dus ik wil daar nog niet aan toevoegen, er zijn
mensen in onze samenleving die ook als er niet gehandhaafd wordt zich toch aan de
regels houden. En ...

De voorzitter: Dit leidt tot een interruptie van de heer Roggekamp in ieder geval. Die
voelt zich aangesproken.

De heer Roggekannb: Ja, ik vind dit wel heel interessant.

De heer Van der Meer: Nou, dat stel ik op prijs.

De heer Roggekannp: Nee, sorry. Mijnheer Van der Meer, uw hoofdreden is om milieu
beter te hebben. Vervolgens zegt u dan, de auto's kunnen technisch geblokkeerd worden
op hun snelheid. Maar dat zijn de elektrische auto's die juist geen milieuprobleenn
brengen.
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De heer Van der Meer: Nou? Nee, ik snap het niet. Ik snap deze reactie niet. Ten eerste
is milieu niet per definitie mijn belangrijkste reden. Ik voeg alleen toe dat niet alleen
veiligheid een overweging is om die snelheidsreductie te willen. Er zijn andere
overwegingen. En ja, die snelheidsbeperking helpt natuurlijk wel voor de veiligheid. Dus
waarom maken we daar geen gebruik van. Ik wil nog een andere vraag stellen en dat is
deze, er zijn andere steden, grote steden, waarin veel grootschaliger dan hier nu in
Dordrecht op de planning staat, dertig kilometer gebieden worden ingericht. Ik heb in de
vragen indertijd naar Parijs verwezen, maar ook in Amsterdam en zelfs naast de deur in
Rotterdam is het plan om in 2023 zo'n beetje in de hele bebouwde konn dertig kilometer
als regel te hebben. Daar worden heus niet alle wegen voor 2023 ingericht op die dertig
kilometer, maar de regel komt er wel. En dat zal tot een snelheidsverlaging, een
beperking van geluidsoverlast, meer veiligheid, enzovoort leiden. Dus wat let ons om dat
te doen? Ik vind dat raadsvoorstel zoals het er nu ligt een mooie eerste stap. Dus laten
we daar gewoon mee aan de gang gaan zou ik zeggen. Maar ik zou wel aan het college
de toezegging willen vragen om eens bij die andere steden die ik noemde te raden te
gaan over hoe zij dat probleenn oplossen en wat voor mogelijkheden zij zien om op wat
langere ternnijn het gebied en het aantal wegen waar ook dertig kilometer wordt
ingevoerd verder uit te breiden. Dat is een concrete vraag. Dank u wel.

De voorzitter: Ja, dank u wel. De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, voorzitter, bij het afhandelen van de motie wordt een onderscheid
gemaakt tussen dertig kilometer wegen die nu bestaan maar waarbij de wegen niet zijn
aangepast, nieuwe dertig kilometer wegen en ook vijftig kilometer wegen waar eigenlijk
aanpassingen of aanbevelingen gedaan kunnen worden om de veiligheid te verhogen.
Uiteindelijk wordt er besloten Althans, bij de afhandelingen wordt er dan aangegeven
om deze maatregelen dan pas te treffen op het moment dat de wegen onderhoud
onderhevig zijn. Nou, wat Op Ons Eiland betreft vinden wij eigenlijk dat een dertig
kilometer weg die nu als dertig kilometer weg is aangewezen, dat daar niet gewacht kan
worden op het moment dat er een onderhoud gepleegd mag worden. Je richt lets in of je
bestennpeld lets als dertig kilometer weg en dan hoor je dat ook als zodanig in te
richten. Dus nou ja, goed, we hebben net al de gevaren gehoord. Op het moment dat je
iets dertig kilometer weg benoemd, waarbij er een verschil ontstaat van inzicht tussen
voetgangers en bijvoorbeeld autonnobilisten, dan gaan er gevaarlijke situaties ontstaan.
Dus wat Op Ons Eiland betreft wordt dat gewoon aangepakt. Ten aanzien van die vijftig
kilometer wegen met aanbevelingen vinden wij ook dat bepaalde wegen niet kunnen
wachten. En dan hebben we het even over de twintig gevaarlijkste kruispunten in
Dordrecht. Die zijn destijds benoemd, onder andere met innnenging of inspraak van
Dordtenaren. En wat ons betreft, tennninste, voor zover we weten, zijn nog niet al die
straten behandeld. En ja, dit duurt nu al een paar jaar en we zouden graag willen dat er
nu haast mee gemaakt wordt. Dus wat ons betreft wachten we daar ook niet tot er
onderhoud gepleegd moet worden, maar wordt er gewoon invulling aan gegeven, onndat
die ... Ja, die wegen zijn niet als gevaarlijk bestempeld. Dordtenaren hebben daar ook
een inspraak in gehad en die moeten ook op dit vlak serieus genonnen worden. Dus wat
ons betreft worden die wegen gewoon aangepakt.
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De voorzitter: Ja, dank u. Een interruptie van de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, ik ben heel blij dat de heer Tutupoly zojuist de top twintig
gevaarlijke plekken aansnijdt. Wat ons betreft zouden dat er wel meer moeten zijn. En
veel steun inderdaad dat we daar voortvarend mee aan de slag gaan. Laten we, wat dat
betreft, als ik zo vrij mag zijn, voorzitter, via de heer Tutupoly Laat ik het
daadwerkelijk via de heer Tutupoly doen. Is de heer Tutupoly het met mij eens dat het
goed zou zijn als, we hebben volgens mu j een aantal maanden geleden nog voor het
reces een update gehad, als het college binnenkort weer eens met een update komt met
hoe het staat met de aanpak, zodat we zien waar we staan en waar er misschien nog
wel even een stapje erbij moet wat dat betreft?

De voorzitter: De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Nou goed, daar kan ik Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk,
het heeft nu een aantal jaren geduurd en iedere keer is het weer even de vraag, waar
staan we nu? En nou ja, goed, dat hebben wij recent ook nog even bij dat
winkelcentrum in Oudelandshoek toen aangegeven met een drempel die toen eigenlijk al
dateerde vanuit 2018. Nou ja, we zouden dan ook wel willen weten, hoe staat het met
de rest? En inderdaad, op het moment dat die aangepakt zouden worden, wordt het
denk ik ook wel weer eens tijd om eens verder te kijken, want situaties kunnen
veranderen. Om eens verder te kijken, zoals de heer Kuhlmann ook aangeeft, van we
laten het niet bij die twintig, we kijken verder naar gevaarlijke wegen. Maar dat
betekent wel dat daar een bepaalde prioriteit aan gesteld moet worden, en die kan hoog
liggen wat ons betreft.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Herwijnen, wilt u nog een woordvoering doen?

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, graag. Dank je wel, voorzitter. Ja, de heer Van der Meer
heeft het gras at een beetje voor mijn voeten weggemaaid op een aantal punten. Maar
wij zijn als Partij voor de Dieren een voorstander van meer dertig kilometer wegen. En
onderschrijven ook de voordelen die zijn benoemd in de motie 30 in z'n drie. Aileen de
uitkomsten van uiteindelijk elf wegen vinden wij een beetje teleurstellend. Uiteindelijk is
die aanrijtijden van de hulpdiensten de bottleneck geweest voor meerdere wegen. Wij
hopen dat uiteindelijk meer wegen bij gaan komen. En daarom wil ik ook de wethouder
vragen of hij bereid is om nogmaals in gesprek te gaan met de hulpdiensten om te
kijken naar oplossingen voor die verbetering van die aanrijtijden, om zo in de toekomst
meer straten tot dertig kilometer wegen te kunnen omzetten. En nou ja, zoals Van der
Meer net ook al zei, als een stad als Parijs het kan, ja, dan kan Dordrecht het natuurlijk
al helemaal. Daar wil ik het bij laten.

De heer Kuhlmann: Een hele korte. Ik neem aan dat u ook heeft gelezen, dat de stukken
dat het verschil tussen Parijs en Dordrecht, dat Parijs veel meer uitrijpunten heeft voor
de hulpdiensten.
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Mevrouw Van Herwijnen: Dat was ook het punt. En de vraag die ik aan de wethouder
heb, of hij in gesprek wil cm te kijken naar oplossingen, waaronder bijvoorbeeld meer
uitrijpunten of uitrijplaatsen voor Dordrecht voor de hulpdiensten. Ja.

De voorzitter: Yes, dank u wel. De heer Klerk, wilt u woordvoering doen?

De heer Klerk: Ja. Dank je wel, voorzitter. Ja, het meeste Tenminste, heel veel is al
gezegd, dus ik houd het kort. Ja, ondanks dat CDA Dordrecht al te goed beseft dat een
dertig kilometer zone de verkeersveiligheid kan vergroten, is er dus het belang van de
hulpdiensten. Als we die twee belangen moeten wegen, dan weegt het belang voor de
hulpdiensten voor ons zwaarder. Een dertig kilometer zone zou dus niet het ultienne doel
moeten wezen, maar wel uiteindelijk ook echt de verkeersveiligheid moeten dienen. Met
name ook denk ik aan fietsers en gevallen van een dertig kilometer zone die meet als
zodanig worden ingericht. Nou ja, dat is niet, hebben we ook in de ... Onlangs gezien, is
niet per definitie ook een veiliger en beter voor de fietsers. Dus ja, daarom zien we
graag dat waar mogelijk ook vrijliggende fietspaden worden gemaakt om de veiligheid
van de fietsers te waarborgen, zeker in die dertig kilometer zones. Zo dienen we beide
belangen, zowel van de fietsers als ook van de hulpdiensten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. En de heer De Feijter.

De heer De Feijter: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, als laatste, dan valt er ook niet meer
heel veel te zeggen. Ik zal sowieso niet inhoudelijk verder nog de motie aanstippen,
want daar is ook al wel eerder natuurlijk al over gegaan. Maar dat raadsvoorstel dan.
ChristenUnie/SGP is eigenlijk vooral gewoon positief over het doorlopend proces. Voor
ons ligt nu gewoon een duidelijke routekaart waarmee het college de komende jaren aan
de slag kan. De noodzaak hiervan werd van de week alweer benadrukt door het
veiligheidsbeeld waaruit blijkt dat hardrijders nog steeds een van de grootste
ergernissen zijn voor Dordtenaren. Dus er is nog werk aan de winkel. Het stennt ons ook
positief dat het college in gesprek blijft gaan met de fietsersbond voordat wegen of
situaties daadwerkelijk worden aangepakt. Comfort en veiligheid van fietsers moet wat
ons betreft niet worden ingeleverd. We willen immers stimuleren dat veel meer mensen
de fiets pakken en niet minder. Met het cog daarop zijn we wel benieuwd hoe het
college staat tegenover fysiek gescheiden rijbanen voor fietsers en automobilisten. En
houdt het college hier dan ook rekening met de toename van elektrische fietsen en
bakfietsen, waar de infrastructuur volgens het veiligheidsbeeld nu niet altijd op berekend
is. Dank u wel.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dan nnag de wethouder reageren. Er zijn een paar dingen
in de vragende zin. Dat zit vooral op fietsen, vrijliggende fietspaden en rekening houden
met andersoortige fietsen. Er zijn wat opmerkingen gennaakt over blijvend gesprek met
de hulpdiensten en mogelijk daar nog wat uitbreiden. En er is een wat technische vraag
gesteld over, even kijken, dat waren die lage betonblokken. Oh, die sluizen, of die
werken. En, even kijken, had ik er nog eentje? Nou ja, verder zijn er een aantal dingen.
Het varieert een beetje van warme voorstanders voor dit voorstel tot mensen die zeggen
het gaat niet ver genoeg tot mensen die zeggen het gaat veel te ver. Dus Een korte
reactie van de wethouder. De heer Van der Meer, u had nog een vraag?
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De heer Van der Meer: Nou ik had in de opsonnming nnijn vraag om bij andere plaatsen
waar men veel rigoureuzer

De voorzitter: Dat is juist. Ik had hem genoteerd.

De heer Van der Meer: Dertig kilometer invoert te rade te gaan.

De voorzitter: Ja, ja.

De heer Van der Linden: Ja, dank. Nou om met die laatste te beginnen, dat contact
hebben we natuurlijk. Natuurlijk met de ene stad wat meer dan met de andere.
Rotterdam hebben we veel contact nnee. Als je kaart bekijkt zie je ook wel meteen
waaronn de ene stad dat het daar nnakkelijker te organiseren is dan in de andere. Dat
heeft natuurlijk ook een relatie met de ligging van de stad en of je een ringweg hebt met
genoeg ontsluitingswegen. Wij liggen natuurlijk een beetje gek met het centrum op de
punt van het eiland en dan de rest van de wijken daar zo omheen. Plus, we hebben een
hele oude binnenstad die niet gebouwd is op veel autoverkeer, wat ook invloed heeft op
de aanrijtijden. TerwijI de binnenstad zelf natuurlijk ook best een plek is waar Je wilt
overal op tijd zijn, maar zeker in de binnenstad ook. Nou dat zijn factoren die ook
meewegen. En wat ook nneeweegt is dan wat het kost om een uitrukpost te organiseren.
Parijs is al veel genoemd. Ja, wij Kijk, het goedkoopste is om een brandweerkazerne
te bouwen ergens op een weiland. Want dan heb je vaak gewoon voldoende ruimte. En
ja, dat hebben we natuurlijk niet in de stad. We hebben hier wel brandweerkazernes en
die ... Daar hebben we ook fors op ingezet. Ik zie ons niet, maar dat is niet aan ons,
maar dat is meer aan de veiligheidsregio, een gesprek voeren om nog eens een of twee
posten in te richten. Ik denk dat dat best een lastig gesprek gaat worden voor de
veiligheidsregio. Dus dat gesprek hebben we gehad met de politie en met de
hulpdiensten. En dat Natuurlijk voeren we ... Blijven we het gesprek voeren. En
iedereen weet dat wij inzetten op waar het mogelijk is op dertig. Maar zonder die grote
ingrepen zal het niet makkelijk om los van de elf straten die genoemd zijn op weer
andere plekken dat te organiseren. Een ander element is natuurlijk hoe je met je
mobiliteitsbeleid omgaat. En dat is natuurlijk ook hoe je omgaat met woningbouw, hoe
je omgaat met ruimte, met groen, met speelplekken, enzovoorts. Met de parkeerbalans.
Daar gaan we ook deze periode weer nieuwe plannen op ontwikkelen, voortbouwend op
de hele groeiagenda en op de woningbouwplannen die we hebben. Dan weten we ook
dat we heel veel gaan inzetten op alle vormen van mobiliteit. En natuurlijk voor op extra
ruimte voor hetzij lopen, hetzij fietsen, hetzij OV. En zodat ook de auto die er is ook de
ruimte krijgt. Nou en in die balans maken we veel verandering door. Dat gaat niet
betekenen dat we nu meteen meer ruimte gaan zien voor de dertig-wegen denk ik. Wat
je wel ziet is dat we met inrichting veel aan veiligheid kunnen doen. Daar vroegen een
aantal van u al naar. We hebben bij de start van de periode '18-'22, '18 tot '22, daar
extra middelen voor gekregen. Omdat we daar extra middelen voor hadden hebben we
ook nog naderhand extra middelen kunnen organiseren bij de provincie. Daar is een top
twintig uit voortgevloeid met hele zware, of eigenlijk 29 punten waren dat waar hele
Waar vervelende ongelukken waren gebeurd met slachtoffers tot gevolg. En nog een lijst
van nou, een stuk of tachtig punten waar je met eenvoudige middelen ook veel kon
doen. Die tachtig punten daar komen ook punten bij natuurlijk en daar gaat ook weer
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veel vanaf. Dus die zijn ongeveer bijgewerkt. Dat gaat vaak om verf of kleine
inframaatregelen. Die 29 andere punten daar is het grootste deel van gedaan. En de
laatste keer dat u daarover geinformeerd bent is uit nnijn hoofd eind vorig jaar geweest
en toen is, maar dat moeten we even nazoeken, ook toegezegd dat we nog een keer
gaan rapporteren. De laten we zeggen makkelijke punten uit die top twintig of top dertig
die zijn wel geweest. We hebben nog een paar punten over, die gaan we sowieso
aanpakken met inderdaad groot onderhoud. Bij de Krispijnseweg gaan we volgend jaar
aanpakken. Er zijn nog een paar punten. En er zijn ook een paar die zijn ... die zullen
heel kostbaar zijn, we hebben nog geen concrete plannen voor onderhoud, daar bent u
ook over gerapporteerd destijds en u bent toen akkoord gegaan met de verdeling in de
werkzaamheden die we toen hadden. Er kan natuurlijk een reden zijn om dat weer eens
tegen het licht te houden. Dus ik nnoet even nagaan wanneer we hebben toegezegd een
volgende RIB te sturen, maar daar kunnen we dit zeker bij betrekken. Dan nog even
over hoe je omgaat met het inrichten van dertig- en vijftig-wegen. Nou u weet
misschien nog, een aantal van u weet dat nog wel, in '14, 2014, zijn we begonnen met
de uitvoering van het verkeersplan centrum. Dat is in de periode van '13 vastgesteld.
Onderdeel daarvan was, nnaak de hele singel ook dertig. Dat is een lang stuk weg wat
breed is, een brede weg. Dus dat verleidt makkelijk tot wat harder rijden dan je nnag.
Vijftig was soms al een probleem. Nou het heeft ons best een aantal jaren geduurd,
gekost, voordat we de singel zo hadden ingericht dat het logisch was om daar dertig te
rijden. We hebben een aantal drempels aangelegd. Dat doe je ook niet in een keer, want
dat moet je goed afstemmen. Een deel van de singel zijn de bochten met andere straten
wat afge... Of wat scherper gemaakt. Dat werkt ook snelheid remmend. En we hebben
een deel van de singel ook versnnald. Dat heeft het ook gevolg gehad bijvoorbeeld dat er
plantsoentjes kunnen worden aangelegd. Kortom, daar heb je een aantal jaren voor
nodig. Ik ben er geen heel enthousiast voorstander van om lukraak te zeggen, we
voeren overal dertig in en t.z.t doen we de aanpassingen. Want dat is wel een Dat
roept soms verwarring op.

De heer Van der Meer: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, mag ik daar dan een vraag over stellen? Is daar ervaring nnee
hoe het rijgedrag is op wegen waar wel dertig kilometer de norm is maar de inrichting
daar niet op is aangepast?

De heer Van der Linden: Ja. Daar is ervaring mee. En voor een deel is dat wel
gewenning. Maar bijvoorbeeld de singel. Toen we dat verkeersbesluit hadden genomen
en dertig werd de norm, is daar de eerste jaren echt substantieel harder gereden. En
natuurlijk, toen je vijftig mocht was de snelheid daar vaak 55, soms iets nneer, natuurlijk
ook met uitschieters. Toen je dertig mocht ging het niet meteen naar 33-34, want je nog
kan beschouwen als, oke dat is acceptabel. De eerste

De heer [buiten microfoon].
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De heer Van der Linden: Ja, maar het zat uit mijn hoofd eerder dichterbij de vijftig dan
bij de dertig, in het begin. En pas naderhand toen we al die werkzaamheden, kleine
klusjes vaak, maar achter elkaar konden uitvoeren, dan zie je dat die snelheid echt
substantieel daalt. De heer Hartmeijer volgens nnij vroeg naar sluizen, hoe die werken?
In veel gevallen proberen we sluizen te vervangen door drempels. Ik weet dat niet
iedereen fan is van drempels, maar ze werken wel. We hebben natuurlijk wat oudere
drempels gehad, maar we hebben ook de mooie sinusdrempels, zoals die worden
genoemd. Ja, die hebben wel een snelheid dempend effect. Onder andere bijvoorbeeld
pas nog vorig jaar op de Stadspolderring zijn die drempels ook aangelegd. Op een aantal
andere trajecten ook. Ja, je merkt dat dat echt wel het effect heeft dat niet zomaar,
tenzij je ontzettend van agressief rijden houdt, maar dat houden de meeste nnensen
toch niet, dan ben je echt wel geneigd je snelheid fors af te remmen. Scheiden van ...
Sorry, ja.

De voorzitter: De heer Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: Drennpels, ja. Maar wij horen wel van de buschauffeurs dat ze daar
erg veel last van hebben.

De heer Van der Linden: Ja.

De heer Hartmeijer: Dat die bussen er ook echt van kapot gaan soms.

De heer Van der Linden: Ja.

De heer Hartmeijer: Dus daarom was mijn vraag van, ja goed, werken dan die sluizen
niet afdoende? Want daar hebben die bussen veel minder last van.

De heer Damen: Mag ik daarop aansluiten?

De voorzitter: De heer Damen. Ja? Ga uw gang.

De heer Damen: ook voor fietsers zijn drempels buitengewoon oncomfortabel. Eentje
valt nog wel mee, maar als je drennpel na drennpel over moet is dat gewoon heel
vervelend.

De heer Van der Linden: De sinusdrempels die we hebben, die dus een betere flauwere
helling- en dalingshoek hebben, ja, dat valt volgens mij wel mee, zeg ik als fietser die
elke dag wel 25 keer over drempels Ik rij dertig. Nou ja

De voorzitter: Is misschien ook afhankelijk van het zitvlak. Ik weet het niet, maar

De heer Van der Linden: Nou, ja. Nee, kijk ik ben het met u eens, een barriere in een
wegdek heeft natuurlijk ook altijd een effect op je snelheid. En vaak gaat dat ook wel
gepaard met opvattingen over, vind ik dit comfortabel of niet. We hebben plekken waar
we vrij liggende fietspaden hebben die geen drempeltje hebben en het wegdek wel.
Meestal wordt er voor gekozen onn over de voile breedte een sinusdrennpel aan te
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leggen. Oke. Ja, dat is een afweging die ook soms ter plekke of per ontwerp wordt
gemaakt. Maar eigenlijk is uw aanbeveling om dat voor fietsers niet te doen.

De heer

De heer Van der Linden: Ja. De elektrische. Ik neenn even de opnnerking mee, nnaar ik
konn even op een opmerking die onder andere een paar mensen aan de overkant hebben
gemaakt, hoe gaan we om met het scheiden van autoverkeer en fietsverkeer? Nou in
principe wil je bij een vijftig-weg in ieder geval met gekleurd asfalt werken. In
brouwersdijk doen we dat, Stadspoldering doen we dat, heel veel plekken doen we dat.
Sterrenburg ook veel. Als het even kan, zeker als het een ontsluitingsweg is met veel
volume, zoals het op het Merwede staat, scheidt je het autoverkeer en het fietsverkeer
ook met bijvoorbeeld een heg of een andere barriere. Daar is natuurlijk niet altijd plek
voor. Het is ook wat duurder, dus dat kan niet overal. Dat is ook een beetje afhankelijk
van het ontwerp wat je kan maken aan de hand ... Als zich de situatie voordoet. Even
kijken hoor, want ik zie inmiddels wat appverkeer binnenkomen. Misschien is het ... Ging
dat over die RIB. Ja, de laatste RIB is in februari-maart geweest. En daar staat volgens
mu j ook in wanneer die weer wordt toege... Of wanneer we weer een update maken. Ik
denk dat ik alle vragen zo gehad heb. En ik constateer dat overwegend u aangeeft voor
nu of in ieder geval akkoord te zijn met het voorstel. Nou we nemen natuurlijk alle
opmerkingen mee en ...

De voorzitter: Zo, u bent nog niet uitgesproken of alle vingers gaan naar de knoppen.

De heer Van der Linden: Zeker. Altijd zijn er vingers.

De voorzitter: Volgens nnij zag ik de heer Tutu poly als eerste.

De heer Tutupoly: Ja, u had het even over de laatste RIB, februari-nnaart. Dat is
natuurlijk wel voordat de nieuwe raad hier gezeten heeft. Dus het lijkt mij, zeker onndat
het vrij actueel onderwerp is, denk ik dat het handig is dat zo snel mogelijk te doen,
zodat eigenlijk ook de nieuwe raadsleden weten wat er gespeeld heeft in het verleden.

De voorzitter: Ja, helder. Dank u wel. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, de wethouder heeft aangegeven in contact te zijn
met andere steden, maar tegelijkertijd niet zoveel nnogelijkheden te zien voor hier. Kan
hij enig perspectief geven voor de toekonnst, met name wat betreft het punt van die
weginrichting en op het moment dat je iets met auto's op een andere manier kunt
regelen. Dat ze gewoon niet harder kunnen. Zijn er dan meer mogelijkheden?

De heer Van der Linden: U bedoelt als die ISA?

De heer Van der Meer: Ja.

De heer Van der Linden: Nou ja, de genniddelde auto gaat meen ik in Nederland 22 jaar
mee. En natuurlijk, er zullen vast systemen komen waardoor je ook in oudere auto's
zo'n snelheidsadaptatiesysteem kan inbouwen. Zover zijn we nu nog niet. Dus op dit
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moment voeren we allerlei maatregelen uit, grotere en kleinere, om de weg veiliger te
maken. En dat doen we dus onder andere met door fysieke inrichting afdwingen van die
snelheidsbegrenzing. Ik kan me heel goed voorstellen dat we hier over tien jaar een heel
ander gesprek over voeren. Ook dan zul je nog een hele grote voorraad auto's hebben
die geen ISA hebben of iets wat erop lijkt. Maar wie weet zegt de wetgever op een
gegeven moment, dan mag je wet niet meer op. Ik weet het niet. Daar kan ik nu geen
voorspelling op doen.

De heer [buiten microfoon].

De heer Van der Linden: Kijk.

De voorzitter: Kijk. Ja, ik zie meerder vingers. Had u hier een aanvullende vraag op
nog?

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, als ik even mag reageren op wat de heer Van der Meer
vroeg aan de wethouder, ook inderdaad met betrekking tot de toekomst. De wethouder
had aangegeven dat hij geen nnogelijkheden ziet om anders dan andere grote ingrepen
om andere wegen naar dertig kilometer terug te brengen. Dus mijn vraag eigenlijk aan d
wethouder is, hoe ziet hij dat dan voor de toekomst? Omdat niet alleen
verkeersveiligheid een onderdeel is voor die wijziging, maar ook andere redenen als, nou
ja, uitstoot en leefbaarheid. Dus hoe ziet u dat toekonnstgericht?

De heer Van der Linden: Nou ja, we willen niet voor niks een andere nnobiliteitsnnix in de
stad. Dat is natuurlijk lets wat we al vaker besproken hebben in de commissie in de
raad. Maar goed, maatgevend voor de vraag kun je van vijftig naar dertig, los van de
vraag dat Of los van het felt dat het grootste deel van raad heeft uitgesproken, ja, dat
zouden we wel willen. Maar bij de vraag kan je van vijftig naar dertig is in eerste
instantie in ieder geval wat ons betreft nnaatgevend, wat vinden hulpdiensten ervan? We
willen echt niet dat mensen te lang op hulp moeten wachten, te lang hun huis in brand
zien staan of noenn maar op. Ja, nu al staan aanrijtijden onder druk hebben de
hulpdiensten aangegeven. Dus dat wel een eerste afweging. Een tweede afweging is
natuurlijk ook de financien. Nou, je kan niet alles tegelijk. En een derde zou ook kunnen
zijn, maar goed, daar heeft u in meerderheid al wel lets over gezegd, wil je het overal
wel. Er zijn ook natuurlijk wegen waar het vanwege het volume en de hoeveelheid
verkeer die in en uit de stad gaat niet wenselijk is om daar allemaal stapvoets de stad in
en uit te rijden. Dus ja, die eerste afweging die is hier gennaakt, dat is de eerste
scheidsrechter, kan het wel als je met de hulpdiensten praat en die hebben allemaal hun
aanrijtijd. Zo simpel is hij eigenlijk.

De voorzitter: Ja, dan zag ik hier, even kijken, een, twee, drie vingers. Ik ga maar even
het rijtje gewoon af. De heer De Feijter eerst en dan de heer Kuhlmann en dan de heer
Damen.

De heer De Feijter: Ja, dank u wel. Toch nog even over de fietsveiligheid dan, aangezien
we fietsen willen stinnuleren. De wethouder gaf een reactie op, nou ja, vijftig wegen. En
we willen met gekleurd asfalt werken als het kan. Banen scheiden, kan niet overal, is
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ook duurder. Ik hoor nog niks over de dertig-wegen, want nou ja, daar gaat uiteindelijk
ook de motie over. Wat zijn daar dan mogelijkheden? Ook eventueel voor het scheiden
van banen. Nou ja ook, wat zijn de mogelijkheden? De politie heeft natuurlijk ook
gezegd, we willen niet handhaven als het niet zo is ingedeeld. Dus, maar ja, nnisschien
liggen daar nog mogelijkheden. En dus zoals bleek uit het veiligheidsbeeld is momenteel
de infrastructuur daar ook niet nu altijd op ingericht op de toename van elektrische
fietsen en onder andere bijvoorbeeld ook bakfietsen. Heeft het college daar ook oog voor
en hoe speelt dat nnee in de ontwikkelingen?

De heer Van der Linden: Zal ik ze eerst beantwoorden? Ja? Nou goed, kijk op dertig-
wegen is de gedachte, en die discussie hebben we ook gehad rond de Singel, daar wil je
juist niet aangeven, oh dit is voor de fiets en dit is voor de auto. Een dertig-weg is
vanuit het ontwerp zo ingericht dat iedereen ook niet zomaar, tenzij je echt een idioot
bent, veel te hard gaat rijden. Dus je wilt ook het overzicht houden, en dat kun je ook
houden onndat je allennaal niet zo hard rijdt. Net zoals bij je Nassauweg bijvoorbeeld een
fietsstraat hebt waar de auto te gast is. Nou sowieso op de Singel rijd je ietsje harder
dan op de fietsstraat wellicht, maar rijd je dusdanig dat je voldoende ruimte hebt onn
elkaar te passeren maar ook goed ziet komen als er twee fietsers naast elkaar rijden,
dat je zelf even een beetje nnoet uitwijken. Dus eigenlijk vanuit de gedachte dertig heb
je voldoende overzicht en voldoende reactietijd, doe je daar op de meeste plekken niet
apart iets aan het scheiden van verkeer. Een enkele keer, hebben wij ook wel gedaan,
zie je op een dertig kilometer bijvoorbeeld wel een zebrapad. Dat doe je eigenlijk llever
niet, want een weg moet veilig zijn cm over te steken, waar je ook bent. Dat zie je soms
bijvoorbeeld bij scholen of kruisingen waar best veel verkeer is dat het toch wel handig
is om te doen. Maar dat is eigenlijk wel steeds een op maat afweging. Daarom zie je ook
bijvoorbeeld op de Singel op een paar plekken van die pannenkoekjes liggen. Die kleine
bultjes die ook een snelheid remmend effect hebben. Daar zijn zes-zeven jaar geleden
heel veel debatten gevoerd in deze ruimte. Ik ben nog steeds een fan van de
pannenkoek. Maar goed.

De voorzitter: Oke. Laten we dat debat vooral niet overdoen dan. De tweede vraag.

De heer Van der Linden: De tweede vraag was ... Ja, nou kijk, we zien natuurlijk
inderdaad de varieteit aan fietsen echt enornn is, van hele grote Of in de omvang, de
bakfiets is weer helemaal terug in soorten en maten. Tot elektrisch en ook veel sneller,
ook veel zwaarder. Maar ook de racefiets heeft weer ... Is populairder geworden. Ja, dat
betekent ook iets voor wie infra inricht, en dat doe je natuurlijk niet in een keer. We
hebben een Samen met de provincie zijn we aan het kijken naar de hoofdfietsroutes
of de snelfietsroutes eigenlijk. Die gaan vooral buiten de stad. In de stad wil je, hebben
we al eerder besproken, nneer ruimte voor ander verkeer dan de auto. Dat betekent ook
nneer ruimte voor de fiets. En ik denk, als je kijkt naar een aantal grotere
studentensteden, als je daar over de file praat, praat je niet meer over een autofile maar
praat je over een fietsfile. En dat zijn sonns echt ontzettend lange files. Ook dat los je
niet zonnaar op, dat In zo'n drukke stad als Utrecht bijvoorbeeld, ja, zijn ze natuurlijk
best fors. Dus ja, daar hebben we natuurlijk aandacht voor, maar dat lossen we niet in
een klap op.
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De voorzitter: Oke. De heer Kuhlmann eerst, of wou u hierop reageren?

De heer Klerk: Ik wilde reageren op wat de wethouder zojuist zei over de dertig
kilometer zone en de obstakels. Dus ik ben een beetje traag van begrip vanavond.

De voorzitter: Het is al laat.

De heer Van der Linden: Het is ook wel best laat.

De heer Klerk: Dus nee, maar de wethouder gaf aan van in een dertig kilometer zone wil
je juist geen vrije banen voor fietsen neerleggen en geen Ja, eigenlijk de fiets niet
scheiden van het autoverkeer. Maar als ik nu kijk naar bijvoorbeeld de situatie zoals,
nou ja, onlangs de Dubbelsteynlaan West, daar zie je dus ook die obstakels waar die
fietsers dwingen, waar je omheen moet, waar een fietser niet rechts kan passeren. Ja,
mijns inziens zorgt dat juist voor een gevaarlijke situatie. En er werd ook gerefereerd
aan de auto te gast-straat. Ja, daar kun je helemaal niet handhaven, want daar geldt
geen Dat ding bestaat volgens mu j fornneel niet.

De heer Van der Linden: Bijna een filosofische vraag he, wanneer bestaat iets? Ja, ja.

De voorzitter: Misschien even een korte reactie, want we gaan nu wel heel erg de
inhoud in, maar

De heer Van der Linden: Ja, precies. We gaan nu echt de inhoud in. Kijk, wat je ziet in
Dubbeldam zijn veel wegen echt stevig breed. In veel plekken mag je daar ook best
vijftig, onndat ook dat heeft met aanrijtijden te maken. Op een aantal plekken dertig. En
onndat je niet in een keer dan die hele weg gaat beklinken of gaat versmallen, moet je
met een aantal bloembakken of kleine verspringingen moet je werken. Ik heb hier wat
vragen over gehad, die zitten nog in de pijplijn, dus die worden nog beantwoord, over
de meest recente aanpassingen Dubbelsteynlaan West.

De voorzitter: De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats goed dat we het snel
weer verder gaan spreken over die aanpak van de top twintig. Want het is veel
belangrijker om wegen waar het gewoon Niet snelheid veranderen, maar gewoon
aanpakken en daar goede dingen doen. Het andere, en dat is, de wethouder sloot af met
de nnededeling dat er volgens hem steun is of in meerderheid steun is voor het voorstel.
Ik heb zitten tellen, maar ik kom niet tot zo'n meerderheid voor het voorstel. In elk
geval niet voor de partijen die hier vanavond hebben gesproken. Overigens ook niet een
meerderheid tegen, maar die suggestie die jij doet alsof er een meerderheid voor is, dat
is denk ik niet zo.

De voorzitter: Nee, ik zal keurig netjes straks aan het eind van dit debat aan u als
commissie vragen hoe we dit afsluiten. Maar goed, dat was zeg maar een oprisping,
denk ik he? U heeft gewoon

De heer Van der Linden: Nou, ik heb gewoon heel optinnistisch geluisterd.
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De voorzitter: Geteld, ja. Maar goed, daar konnen we zo nog wel even op terug. De heer
Damen nog?

De heer Damen: Ja, voorzitter, de kwaliteit van wegen, met name voor fietsverkeer, zit
hem vaak in de details. Somnnige dingen zijn de laatste tijd prachtig uitgevoerd. De
Singel is al genoemd. Oranjelaan, ligt er fantastisch bij. Vind ik heel goed opgelost.
Brouwersdijk kruising Bosboonn-Toussaintstraat is een ramp. Je knalt er echt overheen.
Het lijkt mu j goed om op enig moment eens een aantal ingrepen die we gedaan hebben
is tegen het licht te houden. Zowel wat betreft veiligheid als comfort voor de
verschillende fietssoorten.

De heer Van der Linden: Ja, het was niet echt een vraag. Maar de kruising Brouwersdijk-
Bosboom-Toussaint dat was echt wel een vervelende kruising qua ongevallen. Dus dan
moet je ook wel even een stevig bumpje maken. Ja. We hebben het daar ook weleens
over gehad met de heer Tutupoly, waar je ook even ... Ja, het bumpje bij de Bosboom-
Toussaint is stevige nog dan het bumpje bij de Stadspolder bij de parkeeringang zeg
nnaar, Stadspolders. Maar ja, het is een stevige overgang, want er werd daar echt veel
te hard gereden. En als twee vijftig kilometer rijdende voertuigen elkaar raken is dat een
forse klap. En je wordt nu gedwongen om echt even goed af te remmen. Het lijkt muj
overigens een heel goed idee om met de cornnnissie weer eens de stad rond te fietsen op
enig moment. Misschien niet in november als het regent, nnaar ergens Mij nnaakt het
niet uit hoor, kunnen we ook doen.

De voorzitter: Of juist wel als het een beetje glad is he, want dan zie je soms ook het
effect van verkeersnnaatregelen. Als hier geen reactie meer op is. Wij hebben uitgebreid
nu op de wethouder gereageerd. Dus ik ga er even van uit dat u niet nog een tweede
termijn wilt hebben. En dan rest ons nog de vraag wat we met dit raadsvoorstel doen. Er
ligt een raadsvoorstel. Nou, daar hebben we ... Het traject hebben we aan het begin
beschreven. Daar was nog door de commissie zelf een tussenstap in gemaakt. De motie
vroeg destijds om een aantal zaken die door het college uitgewerkt en opgesteld
moesten worden. Nou, het raadsvoorstel zegt Daarin zegt het college eigenlijk daar
hebben wij aan voldaan. De vraag aan uw connnnissie is, vindt u ook dat de ... Nou ja,
vindt u dat ook zo? Want terecht zegt de heer Kuhlmann van, ja, ik hoor er nog niet een
eenduidigheid dat iedereen voor dit raadsvoorstel is. Dus de vraag is gewoon nu
duidelijk, wilt u dit raadsvoorstel als hamerstuk op de raad hebben of wilt u dit als
bespreekstuk hebben. En voor een bespreekstuk zijn drie fracties nodig om het te
agenderen. Maar daar zeg ik ook meteen bij, dan is het ook wel goed dat u dan ook een
duidelijke politieke vraag formuleert. En de heer Kuhlmann wil hierop reageren.

De heer Kuhlmann: Ja. Eerste voorkeur zou zijn om het voorstel van de agenda te
halen, om het niet door te sturen naar de raad en verder als afgehandeld te
beschouwen. Maar ik kan me voorstellen, natuurlijk zijn er partijen die het wel ... Die
voorstander zijn. In dat geval is het denk ik goed als er over gestemd kan worden.
Misschien is het niet eens, nnaar dan kijk ik even rond, nodig om daar verder veel over
te zeggen. Misschien is er wel gewoon nu over gezegd wat er over te zeggen valt. En het
dus niet als hamerstuk, want dan hebben we er geen stem over. Maar gewoon slechts
ter stemming naar de raad. Dat doet nnisschien het nneeste recht aan de situatie waar
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we ... Als ik nu zie dat er zowel geen meerderheid, of tenminste geen raadsmeerderheid
voor is van de partijen die zich hebben uitgesproken, en ook geen meerderheid tegen.

De voorzitter: Oke. Dus u wilt alleen stemmen. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, het lijkt mu j dat we het niet kunnen besluiten om
het niet aan de raad voor te leggen. Het is een raadsvoorstel en daar kun je niet als
commissie Daar kun je een advies over uitbrengen, maar je kunt niet zeggen van we
agenderen dat niet. Je kunt eventueel wel zeggen, we moeten er nog een keer over
praten. Maar dat is het enige. Dat is een. Twee, heb ik in mijn interventie gezegd van
wat nnij Wat ons betreft akkoord om hiernnee aan de gang te gaan. Het enige waar ik
nog me op wil beraden, en ook graag met anderen over wil praten is, wat zijn de
mogelijkheden om verder perspectief te creeren dat we deze aanzet verder uit gaan
breiden. En ik kan mu j voorstellen dat we in een ... Via een nnotie tot verzoeken in de
richting van het college gaan leiden of op een andere manier. Daar moet ik nog over
nadenken. Maar er is bij ons absoluut behoefte om verder te gaan dan die elf straten
waar het nu over gaat, en die behoefte proef ik inderdaad bij meerdere partijen. Dus
laten we daar nog even over nadenken.

De voorzitter: Maar als ik u goed

De heer Van der Meer: Maar wat mu j betreft mag het dus best als hamerstuk, maar met
de optie dat we daar wel moties of amendementen bij ma ken.

De voorzitter: Ja. Maar als het een hamerstuk is en er wordt een nnotie of amendement
ingediend dan wordt hij alsnog ter plekke geagendeerd zeg maar. Maar ja, oke. De heer
Cobben eerst.

De heer Cobben: Ik wil even reageren op wat Van der Meer zojuist zei. U proefde dat er
meerdere partijen zijn voor het uitbreiden van het aantal naar dertig. Maar ja, wij delen
dat standpunt dus niet he, zoals ik al eerder al had gezegd. Ik denk nog anderen ook
niet.

De voorzitter: Ja, en betekent dat dat u dit voorstel wilt agenderen of dat u het wilt
hameren met stemverklaring? Of de optie van de heer Kuhlmann?

De heer Cobben: Nou een hamerstuk betekent toch dat er een eensgezindheid moet zijn
en die is er niet. Dus geen hamerstuk denk ik dan.

De voorzitter: Nou ja, kijk, op het moment dat er hier drie fracties zeggen, we willen het
bespreken, dan wordt het een bespreekpunt. Maar als er niet Als de meerderheid van
de fra... Als er verschillende mening is over de inhoud van het raadsvoorstel, maar
eigenlijk alle fracties zeggen joh we gaan het gewoon hameren alleen we dienen een
stemverklaring in, dan kan u ook bij een stemverklaring alsnog aangeven dat u tegen dit
voorstel bent. Dat is ook altijd een optie. Maar er ligt nu eigenlijk de optie van of we
zetten het op de agenda maar we gaan alleen stemmen, met het idee van dan hebben
we in ieder geval een hoofdelijke stemming en kan duidelijk worden wie voor of tegen
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het voorstel is. We hebben eigenlijk de optie van we zetten hem als hamerstuk met de
nnogelijkheid om een nnotie of amendement in te dienen. Dan wordt hij op dat moment
alsnog door de voorzitter op de agenda gezet. En de derde optie is van we zetten hem
als bespreekpunt, alleen dan zijn er drie fracties nodig en een politieke vraag. Dus dat
zijn eigenlijk de opties. Ik zag volgens mij eerst de heer Schalken-den Hartog volgens
mij.

De heer Schalken-den Hart= Ja, volgens mij had ik het eerder al aangegeven, vanuit
Beter Voor Dordt kan dit gewoon als hamerstuk door naar de raad. En nou ja, als het
erop aankomt met betrekking tot stennmen, kan ik me ook wel vinden in het voorstel
van de heer Kuhlmann. Dat het gewoon op de raad komt en dat er wel een stemming is,
omdat nu niet duidelijk zou zijn of er een meerderheid voor of tegen het voorstel is.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Wacht even hoor. Nou zag ik mevrouw Van Herwijnen
volgens mij eerst.

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, ik had nog even een vraag over een stemverklaring. Moet
je dat nu al aangeven als je ... Nee? Oke.

De voorzitter: Nee hoor, dat kan ter plekke op het moment dat

Mevrouw Van Herwijnen: Dus als het een hamerstuk wordt, dan kan ik dan nog
beslissen of ik een

De voorzitter: Dan kan u op dat moment zeg maar gewoon een stennverklaring afgeven.
Ja. De heer Tutupoly, en dan ga ik die kant weer op.

De heer Tutupoly: Ja goed, wat ons betreft, Op Ons Eiland betreft, hebben we eigenlijk
al aangeven. Ja goed, als we het even op hoofdlijnen bekijken het voorstel, dan zouden
we daar in principe mee akkoord kunnen gaan, zij het dat de inrichting van de dertig
kilometer wegen die nu bestaan, die al aangewezen zijn, dat die gewoon aangepast
moeten worden. En ook ten aanzien van de aanbevelingen die om wege de veiligheid te
maken, de vijftig kilometer wegen, dat dat filet pas gebeurt op het moment dat er
onderhoud plaatsvindt, voor zover het in ieder geval die twintig gevaarlijkste wegen
betreft. Want dat duurt te lang, dus dat willen we daarbuiten houden.

De voorzitter: Ja, dat klinkt eigenlijk als hanneren met een stennverklaring als ik het
goed samenvat. Of bent u van plan om daar een motie of amendennent over in te
dienen?

De heer Tutupoly: Nou ik zie in ieder geval de wethouder steeds knikken, dus ik hoop
dat hij met een toezegging zal komen.

De heer Van der Linden: Nee. Ja, kijk.

De voorzitter: Oke, heel kort de wethouder.
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De heer Van der Linden: Ik kan het heel kort doen. We hebben in de RIB aangegeven
wat we per top twintig, iets meer, plekken doen. De meesten zijn aangepakt of worden
aangepakt. Voor een paar geldt dat niet, want daar zijn echt substantieel meer middelen
voor nodig. Dus ik denk dat de toezegging kan zijn dat bij de volgende RIB we die
afweging weer inzichtelijk maken. Kijk

De heer Tutupoly: En wanneer komt die?

De heer Van der Linden: Nou ja, dat moet ik dus even nagaan. In februari was de
laatste en daar heeft ingestaan wanneer we een volgende maken. Maar ik kan
toezeggen dat we die dus op enig moment, en dat zal niet volgende maand ofzo zijn,
want er moet wel even wat gebeurd zijn, dat we nog een keer een overzicht geven. We
hebben ooit afgesproken volgens mu j dat we dat eens per jaar bespreken. Dus dan zou
die begin volgend jaar zijn.

De voorzitter: Maar goed, ik ga nu wel erg veel spreektijd nemen bij het antwoorden van
de vraag.

De heer Tutupolv: Maar goed, als ik er even op mag inhaken. Als u zegt dat zal begin
volgend jaar zijn. En dan hebben we ook net even aangegeven, die twintig gevaarlijkste
wegen, we zitten hier bijna met een compleet nieuwe raad die niet op de hoogte zijn van
de inhoud daarvan. Gezien de prioriteit willen we dat ook dan naar voren toe halen,
zodat iedereen op de hoogte is. En nou ja, als we dat dus binnen een paar maanden
zouden kunnen doen, en dan niet een heel jaar wachten, maar daarbij ook dan opnieuw
kunnen bepalen, de prioritering kunnen stellen. Nou ja, dan is dat een optie. Maar om
nou te zeggen van, we gaan dat een heel jaar verschuiven, dat ligt te ver weg, want we
willen echt wel vinger aan de pols houden en dat daar wat vaart gemaakt wordt.

De voorzitter: la, dat is duidelijk. De heer Damen sluit zich daarbij aan. De heer
Roggekamp?

De heer Roggekamp: Nou, voorzitter, waar ik een beetje moeite mee heb eigenlijk
Nee, wat ik zie is dat de wethouder echt heel mooi bezig is met de intentie die er ook
overal besproken is. Ja, we willen de veiliger hebben. We zien ook wat ook de wethouder
zegt dat het een langer traject is, dat het niet altijd heel snel kan. Nou wij hebben
aangegeven hier niet voor te kunnen stemmen, omdat we bang zijn dat er wegen dertig
benoemd worden, niet zo ingericht worden en dan de verkeersveiligheid in gevaar
brengt. Eigenlijk, wat m'n collega van Op Ons Eiland zegt, alleen wij zeggen dan daarom
op dit moment niet. Maar op het moment dat je het in stemming brengt, kan dat zo
uitgelegd worden dat je daarmee tegen de wethouder zegt, nou stop maar met heel die
RIB en die dingen die je hebt gedaan. TerwijI dat juist de weg is die we wel moeten
hebben. Dus ja, ik zou toch willen kijken of er niet een mogelijkheid is om de uitkomst
van wat hier besproken is wat er in die brief staat in het proces van waar de wethouder
al mee bezig is te kunnen krijgen om dat proces met goed ingerichte wegen om dat door
te kunnen laten gaan. En dan moeten inderdaad de wegen aangepakt worden waar al
dertig is. Dan moeten we inderdaad kijken naar ook de wegen die hier uitgekonnen zijn,
wie zijn goed in te richten. Maar op het moment dat we nu of ja zeggen en ze worden
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dertig krijgen we onveilige situaties. Zeggen we nee, dan zitten we in de wielen van de
wethouder. Ik zou toch naar zo'n oplossing willen kijken als het kan.

De heer Tutupoly: Mag ik daar even op inhaken?

De voorzitter: Ja, kort.

De heer Tutupoly: Ja. Eigenlijk zijn we hier niet om het proces te frustreren. Want we
geven eigenlijk ook aan, nou goed, hetzelfde. Die dertig kilometer wegen die
aangewezen al zijn als dertig kilometer weg, en dan heb ik even niet over nieuwe maar
bestaande wegen, die zal je dus moeten aanpakken. Ja? Dat frustreert het proces niet,
want dat betekent eigenlijk dat nieuwe dertig kilometer wegen, zoals in het voorstel
staan, dan pas aangewezen kunnen worden op het moment dat je die weg ook aanpakt.
En vervolgens haken we nog even die twintig gevaarlijkste wegen. Want die staat al op
de agenda, maar goed, daar willen we niet een jaar mee wachten want we willen daar
prioriteit bij stellen. En het lijkt mu j dat de wethouder als hij daar een toezegging voor
kan doen, dan staat er niks in de weg, dan kan het proces wat ons betreft gewoon door.

De voorzitter: Oke. De heer Kuhlmann wil nog een opmerking maken.

De heer Kuhlmann: Ja, voorzitter, ik hoorde u noennen het idee van een hamerstuk. Ik
denk dat het in dit geval niet Gewoon niet handig is om te doen, onndat bij een
hamerstuk dat betekent natuurlijk automatisch dat het wordt aangenomen. En dan kun
je natuurlijk weliswaar nog met een stennverklaring laten weten dat je het er eigenlijk
niet mee eens was, maar dan krijg je natuurlijk een hele gekke constructie als er een
iets een hamerstuk is en vervolgens blijkt dat er eigenlijk een meerderheid tegen was
wat we dan toch op die nnanier afhameren. Volgens mij is het op het moment onzeker
welke kan het kwartje gaat vallen. Dus dan denk ik gewoon van nou laten we het
gewoon stemmen. En ik begrijp ook wel dat u dan nog kunt tegenwerpen van, ja, maar
een hamerstuk dat kan je altijd onthameren als je met een motie komt of dingen. Maar
dat lijkt me een onnslachtige weg, omdat er volgens mu j alles over ... Vrijwel alles over
gezegd is wat er te zeggen valt. Het is gewoon even span nend hoe valt een stemming
uit. Nou niet alle partijen zitten hier. En het zou juist van de partijen die hier niet zitten
afhangen van welke kant het opgaat.

De voorzitter: Ja. Dus eigenlijk hoor ik u zeggen, maar goed, dan moeten we maar even
kijken of de rest het er ook mee eens is, zet het op de agenda om te stemmen, want de
bespreking is hier uitvoerig en voldoende gedaan. Op het moment dat er partijen zijn
die, nou ja, zoals de heer Roggekamp, die heeft best een aantal inhoudelijke
opmerkingen, als hij dat in het voorstel mee wil laten nemen dat zou je denk ik als de
toezegging van de wethouder onvoldoende is daar een motie over in moeten dienen.
Maar een motie Nou ja, dan gaan we alleen natuurlijk alleen over de motie praten.
Dus dat is ook geen probleem. Maar dan, concludeer ik dan goed dat we het op de
agenda zetten alleen om te stemmen? Dus we gaan geen spreektijd doen, alleen
stemmen. En op het moment dat er een motie ingediend wordt dan gaan we ...
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De heer Van der Meer: Nou ja, als er moties of amendementen zijn zal er ook spreektijd
zijn natuurlijk.

De voorzitter: Ja, zeker.

De heer Van der Meer: Maar anders niet.

De voorzitter: Aileen als er een motie of een amendement komt. Ja. Is dat voldoende
duidelijk? Dan hebben we dat genoteerd.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter? Dan beperkt de bespreking zich tot de motie
of het amendement wat is ingediend.

De voorzitter: Dan? Ja, zeker. Ja. En dan zullen we de voorzitter scherp aan houden.
Toch? Oke. Dan hebben wij volgens mij alles gehad en dan kunnen wij afsluiten.
Hartelijk dank.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 oktobe
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