
BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 11 OKTOBER 2022 VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT

1 Raadsexcursie Stadspark XXL: Fietstocht 
Dordwijkzone
De excursie is positief en interessant geweest.

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

3 Vaststellen Bestuursrapportage 2022 – 
Raadsvoorstel
De raads- en commissieleden reageren op de bestuursrapportage met inhoudelijke vragen of 
opmerkingen over de kwaliteit van de rapportage. Wethouder Heijkoop herkent de vragen die de 
stoplichten-systematiek van de bestuursrapportage oproept en geeft aan toe te werken naar een 
volgende bestuursrapportage die de voortgang op doelen beter specificeert (T). Er wordt een RIB
op korte termijn  toegezegd over aanvullende energiehulp voor huishoudens (T). Het college 
geeft desgewenst ook aan dat er aanvullende programma’s zullen worden toegevoegd om de 
sociale huurwoningvoorraad op peil te brengen (T). Het college stelt voor de vragen en 
opmerkingen rondom het programma Duurzame Stad, parkeren in Oudelandshoek, 
duurzaamheidsvouchers en de mensen op de wachtrij voor een verduurzamingslening en de 
groene golf op de Laan der Verenigde Naties te behandelen bij de begrotingsbespreking. Op de 
vragen over OV van GroenLinks wordt door het college teruggekomen (T). BVD kondig een motie
over de onrendabele top (planvoorraad sociale woningen) aan bij de begrotingsbehandeling. De 
raad neemt zich voor de Bestuursrapportage volgend jaar eerder in het jaar ter commissie te 
behandelen en vraagt de griffie hierop toe te zien.

De commissie besluit de RV met gevraagde besluiten door te geleiden naar de gemeenteraad. 
Het gaat om de vaststelling van de Bestuursrapportage 2022 en de dienovereenkomstige 
begrotingswijziging met nummer 222400.

4 Vervolg Samen tegen Armoede - 
Raadsvoorstel
Mw. Duykers (Platform armoede), wethouder Heijkoop en mevrouw Pors (Dordtse ketenaanpak) 
geven achtereenvolgens een toelichting / presentatie. Naar aanleiding hiervan en het 
voorliggende raadsvoorstel worden verschillende vragen gesteld door de leden van de 
commissie. Deze hebben onder andere armoedeval, betrekking op bezit van dieren, bekostiging 
(incidenteel geld wat niet geïndexeerd wordt), kindtegoeden (hoe zorgen dat het juist besteed 
wordt), bestedingsgedrag, situatie rondom middeninkomens, personele bezetting gemeente, 
doelstellingen en ouderen in het beleid. Hierbij zegt de wethouder toe begin volgend jaar een 
minima effect rapportage op te stellen. Het onderzoek zal begin van het jaar worden uitgevoerd 
en de rapportage zal in het voorjaar gereed zijn.

De commissie besluit het raadsvoorstel oordeelsvormend terug te laten komen in de commissie. 
VVD, VSP, GroenLinks en Op ons Eiland willen het bespreken. Hierbij wordt als politieke vragen 
genoemd:

 Wat vindt de commissie van de doelstellingen en hoe kunnen deze eventueel 
aangescherpt worden? 



 Vindt de commissie dat er voldoende voor ouderen gedaan wordt / is een 
4e programmalijn voor ouderen gewenst?

5 Inspreker niet geagendeerd onderwerp 
over Stopzetting gratis OV 65+
De heer Van der Schouw informeert de commissie over zijn ervaringen met betrekking tot 
het OV 65+. De commissie neemt er kennis van, bedankt de heer Van der Schouw en de 
leden kijken of en hoe ze hier verder iets mee doen.

BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 11 OKTOBER 
2022 VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY

1 Bespreking concept Communicatieplan 
gemeenteraad
De raads- en commissieleden hebben input gegeven voor het aanscherpen van het 
communicatieplan.

3 Stand van zaken dossier Chemours-
Dupont: Interbestuurlijke samenwerking, 
sturing en handhaving
4 Raadsinformatiebrief omtrent dossier 
Chemours/DuPont - Raadsinformatiebrief
5 Wethoudersbericht over diverse 
onderwerpen inzake ontwikkelingen op het 
dossier Chemours en Dupont
Het dossier Chemours/Dupont wordt vervolgd in een beeldvormende sessie op 15 november.

6 RV Vaststellen Begroting 2023 (technische 
briefing en effect inflatie)
Gert Hagoort en Sebastiaan Goud lichten de systematiek van de begroting toe en beantwoorden 
technische vragen hierover. Onderdeel van de presentatie is onder andere een demo van de 
begrotingswebsite- en opbouw met hoofdstukken. Over het proces van de begroting is eerder 
besloten dat deze in de auditcommissie wordt getoetst op kwaliteit en in oordeelsvormende 
commissies op 1 november. Er is gelegenheid tot het stellen van technische vragen tot en met 17
oktober via de griffie.



BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 11 OKTOBER 2022 VERGADERZAAL 5 
ADRIAAN VAN BLIJENBURG

1 Besloten presentatie naar aanleiding van 
motie M10 (tijdelijke woningen) en motie M17
(opvang vluchtelingen en statushouders)
De heer Kolff en mevrouw Vergouwe geven een toelichting op de crisisnoodopvang, noodopvang
en tijdelijke huisvesting. Na het stellen van enkele toelichtende vragen neemt de commissie er 
kennis van.

In beslotenheid geven wethouder Burggraaf en mevrouw Wouters een toelichting op de 
(on)mogelijkheden van tijdelijke woningen. Mogelijke locaties met voor- en nadelen worden 
gepresenteerd. Tijdelijke woningen vragen relatief hoge investeringen en de vraag is of er dan 
niet beter permanent gebouwd kan worden.

De commissie stelt enkele vragen en neemt kennis van hetgeen erover gezegd is. Besloten wordt
de RIB ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.

2 Raadsinformatiebrief Huisvesting 
statushouders en opvang asielzoekers - 
Raadsinformatiebrief
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

3 Raadsinformatiebrief Huis van Stad en 
Regio - Voortgangsrapportage en 
auditverslag - Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname doorgestuurd naar de gemeenteraad.

4 Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175 - 
Raadsvoorstel
Er is besloten een oordeelsvormende vergadering in te plannen omtrent de politieke vraag 'hoe 
luidt het richtinggevende advies van de raad aan het college?'
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