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VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT

Vragenhalfuur
Wethouder Heijkoop zegt toe n.a.v. de vraag van dhr. Burakcin van de fractie GroenLinks over 
Energie-armoede: 

 Dordrecht zal via de bijzondere bijstand al dit naar het nodige doen om mensen bij te 
staan die door de hoge inflatie en energiekosten in problemen komen. Dit wordt gedaan 
via maatwerk. 

 Alle middelen die vanuit het Rijk komen voor extra bijstand agv inflatie en hoge 
energiekosten zullen ook voor dit doel worden ingezet. Er volgt een raadsvoorstel over 
armoede. 

 

Wethouder van der Linden zegt toe n.a.v. de vraag van dhr. Wringer van de fractie Beter Voor 
Dordt over de Veerpont:

 Eind dit jaar of begin volgend jaar volgt een raadsvoorstel of RIB over hoe verder gegaan 
wordt met de (elektrische) veerpont Dordrecht Werkendam. 

Beantwoorden artikel 40 vragen PvdA, SP, 
Groen Links en VSP Herinrichting 
Weizigtpark - Antwoordbrief artikel 40/41 
i.c.m.
Beantwoorden artikel 40 vragen Partij voor 
de Dieren Informeer Dordtenaren ter 
plaatse over de plannen - Antwoordbrief 
artikel 40/41



De commissie heeft het onderwerp besproken en is met de insprekers in gesprek gegaan. 
Indien gewenst kunnen raadsleden een motie vreemd aan de orde van de dag indienen 
voor de eerstvolgende raadsvergadering. Technische en politieke vragen kunnen via de 
griffie nog worden gesteld. 

Inzet gereserveerde middelen Dordts 
Leerprogramma - Raadsvoorstel
Politieke debat wordt gevoerd over de investering in beperkt aantal van 11 basisscholen, 
monitoring en de verhouding van deze investering tot benodigde middelen voor energiecrisis. 
Wethouder Heijkoop geeft aan dat als de gemeenteraad aan kansengelijkheid wil werken, 
scholen niet gelijk moeten worden behandeld. Juist deze leerkrachten extra ondersteunen in 
deze kwetsbare wijken. Indien de gemeenteraad door met het oog op de toenemende 
(energie-)crisis wil bezuinigen dan wordt suggestie gedaan breed te kijken naar de besteding van
de Eneco-middelen (en reserves). De aanpak wordt verwerkt in de begrotingsbehandeling 2023 
en kan hier dus los van worden gezien.

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY

Agenderingsverzoek COLLEGE aan 
Agendacommissie - nadere regels 
verordening Jeugdhulp
Commissie wordt geïnformeerd over de uitwerking van de nadere regels over draagkracht en 
draaglast uit de Verordening Jeugdhulp. Advies van Wmo&Jeugd is hier door het college in 
meegenomen. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van vier stellingen. 

Instemmen met de inzet POK-middelen 
(Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslagen) voor kerntaken 
Sociaal Wijkteam - Raadsvoorstel
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

Stand van zaken dossier Chemours-Dupont
(technische briefing)
Het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen wordt doorgeleid als hamerstuk naar de 
raadsvergadering van 13 september aanstaande. De RIB en wethoudersbrief over o.a. het 
moestuinonderzoek en andere actualiteit worden aangehouden en geagendeerd voor een (of 
meerdere) beeldvormende commissievergaderingen op korte termijn. Daarnaast wordt de Griffie 



verzocht de raadscommunicatie richting de inwoners op te pakken over het vervolgproces (van 
een werkbezoek, beeldvormende sessie etc). 

Verklaring van geen bedenkingen op de 
beschikking voor Chemours, Baanhoekweg 
22 - Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen wordt doorgeleid als hamerstuk naar 
de raadsvergadering van 13 september aanstaande.

 Raadsinformatiebrief omtrent dossier 
Chemours/DuPont - Raadsinformatiebrief
De RIB wordt aangehouden en geagendeerd voor een (of meerdere) beeldvormende 
commissievergaderingen op korte termijn. De Griffie wordt verzocht de raadscommunicatie 
richting de inwoners op te pakken over het vervolgproces (van een werkbezoek, 
beeldvormende sessie etc).

 Wethoudersbericht over diverse 
onderwerpen inzake ontwikkelingen op het 
dossier Chemours en Dupont
De wethoudersbrief wordt aangehouden en geagendeerd voor een (of meerdere) 
beeldvormende commissievergaderingen op korte termijn. De Griffie wordt verzocht de 
raadscommunicatie richting de inwoners op te pakken over het vervolgproces (van een 
werkbezoek, beeldvormende sessie etc).

VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN BLEIJENBURG
Budget zonoffensief Dordrecht fase 1 - 
Raadsvoorstel
Er wordt oordeelsvormend gesproken over het raadsvoorstel en het concept-amendement 
van de PvdD. Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk door naar de gemeenteraad van 13 
september. PvdD weet nog niet of zij het concept amendement zullen indienen. Mochten zij 
hiertoe besluiten, dan wordt het amendement een bespreekstuk waarbij alléén over het 
amendement gesproken zal worden. Hierbij geldt een maximale spreektijd van 2 minuten 
per fractie. 

Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n 
drie - Raadsvoorstel
De commissie besluit om het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering  van 13 
september. Er wordt dan louter gestemd over het voorstel, maar geen debat meer gevoerd. 
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