
Besluitenlijst Dordtse Dinsdag 10 mei 2022

Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening 
Stadswerven, locatie 50 kV gebouw
Commissie neemt kennis van de ontwikkelingen en het proces rondom het 50kV gebouw zoals 
geschetst door projectontwikkelaar. Op 17 mei staat een hierop aansluitende beeldvormende 
commissie gepland met een hoorzitting van zienswijze-indieners.

 Vragenhalfuur
Met betrekking tot de zes ingediende vragen heeft het college mondeling informatie verstrekt.

Raadsinformatiebrief Mindervalidenroute 
Haniaspolder (toezegging 210928/T1) 
Diverse fracties geven aan een volwaardig pad te willen dat voldoet aan de normen en aan de 
adviezen van de Stichting Groen en Handicap. Als daar extra budget voor nodig is moet dat 
gevonden worden.
Wethouder Stam antwoordt dat het college met de stichting naar het pad heeft gekeken. De 
stichting is volgens de wethouder tevreden als de minimale eisen uit het rapport zijn 
overgenomen. Maar de wethouder zegt toe dat er binnen anderhalve maand alsnog een 
raadsvoorstel komt zodat de raad extra maatregelen kan overwegen.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden en te betrekken bij de behandeling 
van het nog komende raadsvoorstel.

Raadsinformatiebrief Beeldvormende sessie 
armoede- en minimabeleid 17 mei 2022
De heer Meinster (Beleidsadviseur Armoede en Schulden) geeft een toelichting over armoede in 
Dordrecht en gaat daarbij ook in op actuele ontwikkelingen, zoals oplopende inflatie en hierdoor 
afnemende koopkracht, onzekere economische vooruitzichten door oorlog in Oekraïne, afbouw 
coronamaatregelen kan leiden tot stijgend aantal faillissementen. De beleidsinstrumenten van het
armoede- en minimabeleid worden kort toegelicht: inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, 
signaleren en toeleiden naar rechten. Ook het programma ‘Samen tegen Armoede 2018-2022’ 
passeert de revue. 

Mevrouw Riet Duykers (Platform tegen armoede) vraagt aandacht voor bereik en bekendheid van
maatregelen onder inwoners, omdat veel inwoners die kwetsbaar zijn bijvoorbeeld geen DigiD 
hebben. Pleidooi voor wijkgerichte aanpak. Verwijzing naar Nationaal Programma Leefbaarheid 
en Veiligheid komt, daar kunnen wijken voor in aanmerking komen. De heer Arjen Baan (Alliantie 
Dordrecht) geeft aan dat 1/3 van de inwoners de weg naar hulp weet te vinden. 1/3 wil niet 
gevonden worden en 1/3 kan alsnog gevonden worden. Pleidooi voor zichtbaarheid in de wijken 
door geografische kaart te laten zien van Dordrecht. Op dit moment 6 mobiele teams actief, één 
dagdeel in de week actief, bestaande uit een vrijwilliger en een beroepskracht. Er moeten 10 
mobiele teams komen. De heer Floris Haisma (Sociale Dienst Drechtsteden) geeft een update 
over energietoeslag die wordt doorgezet via categoriale bijzondere bijstand. Beleidsvrijheid over 
de voorwaarden (doelgroep en hoogte van de toeslag) valt binnen GR Sociaal waar door voor 
130% ook werkende armen en gepensioneerden bereikt kunnen worden.  



Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief Groeiagenda 2030 - 
Jaarverantwoording 2021
Mevrouw Olga Arandjelovic (manager Smart Delta Drechtsteden) geeft samen met betrokken 
opgavemanagers een toelichting op Smart Delta Drechtsteden. De regionale samenwerking van 
de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, 
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam) met het bedrijfsleven en onderwijs om de regio op 
ruimtelijk economisch domein te versterken.

Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de gemeenteraad te sturen. 

Beleidsnotitie invoering Ja-Ja sticker
Commissie heeft politieke vragen gesteld aan elkaar en de wethouder en besluit het 
raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de eerstvolgende raadsvergadering. 

Brief van de heer Van Meel over het afhandelen 
bezwaarschrift mbt verkeersboetes 
Basisgegevens
Drie insprekers hebben de commissie toegesproken en hebben verhelderende vragen gesteld. 
De commissie besluit om de brief door te sturen naar het college ter beantwoording en vraagt de 
portefeuillehouder om in zijn reactie ook de inbreng van de insprekers mee te nemen. De 
commissie gaat op een later moment op werkbezoek om de situatie ter plaatse te bekijken. 

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks 
Stopzetten ontwikkeling windmolen Krabbegors
Commissie heeft de inspreker aangehoord en besluit de beantwoording van artikel 40-vragen ter 
kennisgeving aan te nemen. 

Raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023
Commissieleden hebben tijdens de inloop een aantal technische vragen gesteld aan de 
stadscontroller die daarmee afdoende zijn beantwoord. Behandeling van de raadsinformatiebrief 
wordt aan de Agendacommissie voorgelegd. 

Raadsinformatiebrief over Studie Dedicated 
Goederenlijn (DGL) voor Dordrecht en 
Zwijndrecht
Ronald Kooman (strategisch beleidsadviseur milieu en duurzaamheid) en Karin van den Berg 
(lobbyist gemeente Dordrecht) geven een presentatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per



spoor. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Transport, regelgeving, 
knelpunten, toekomst, mogelijke oplossing en lobby.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.
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