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1 Fietstocht op uitnodiging van de Fietsersbond

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

3 Vaststellen Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht -
Raadsvoorstel
Besluit
De fracties reageren op het concept amendement van de SP en op de verordening.
GroenLinks kondigt een motie aan als de wethouder niet met een oplossing komt
zoals hij heeft toegezegd te leveren naar aanleiding van de toegezegde minima
effectrapportage in 2023. Dit heeft geen invloed op de verdere behandeling van de
huidige verordening. De SP kondigt aan het einde van de oordeelsvorming aan het
concept amendement niet in te dienen op dit moment en aan te houden. De
verordening wordt doorgeleid als hamerstuk aan de gemeenteraad van 20
december aanstaande.

4 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling
openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners - Raadsvoorstel
Besluit
De nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare bewoners wordt
oordeelsvormend besproken. Eerst spreekt dhr. Schouw hier op in. De commissie
spreekt zich kritisch uit over de door het college gevolgde procedure en over de
directe oordeelsvorming. De VVD overweegt een amendement om personen die
aantoonbaar niet aan hun sollicitatieplicht voldoen te weren uit deze regeling. De
regeling gaat ter bespreking door naar de gemeenteraad van 20 december 2022
met een spreektijd van 2 minuten per fractie. VSP kondigt aan tegen te stemmen.
De wethouder doet twee toezeggingen, waarvan de eerste al voor de
gemeenteraad wordt ingewilligd en de tweede na de gemeenteraad van 20
december aanstaande. De eerste toezegging is dat de wethouder onderzoekt wat
de meerkosten zijn van het includeren van alle 65+'ers, dit is een verlaging van de
leeftijd waarop inwoners aanspraak kunnen maken op de regeling ten opzichte van
de huidige regeling. De tweede toezegging is dat de wethouder onderzoekt hoeveel
extra budget nodig is om alle kinderen tot 12 jaar in de regeling te betrekken en
de commissie hierover informeert.

DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY
1 Begeleidingscommissie Winkeltijdenverruiming

2 Rekenkamercommissie: groepsinterview raads- en commissieleden voor
onderzoek naar bereikbaarheid/ mobiliteit

3 Agendacommissie

4 Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling
Spuiboulevard e.o. - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 20 december, waarbij elke fractie 2 minuten spreektijd
heeft. De spreektijd hoeft niet uitsluitend over de amendementen te gaan.
Daarnaast zijn er twee concept-amendementen aangekondigd: een van de Partij
voor de Dieren, SP, ChristenUnie-SGP en GroenLinks omtrent de borging van
groen op daken, en een van de Partij van de Arbeid omtrent het behalen van een
30% sociale huurgrens in dit raadsvoorstel.



5 Vaststellen grondexploitatie Vlijweide - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit de raadsvoorstellen als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 20 december, waarbij maximaal 2 minuten per fractie wordt
gesproken over de twee aangekondigde amendementen. Enerzijds is er een
amendement aangekondigd door GroenLinks en de SP omtrent het warmtenet, en
anderzijds een amendement van de SP omtrent het behoud van 100%
toegankelijkheid van het looppad aan de zuidoever.

6 Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk -
Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit de raadsvoorstellen als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 20 december, waarbij maximaal 2 minuten per fractie wordt
gesproken over de twee aangekondigde amendementen. Enerzijds is er een
amendement aangekondigd door GroenLinks en de SP omtrent het warmtenet, en
anderzijds een amendement van de SP omtrent het behoud van 100%
toegankelijkheid van het looppad aan de zuidoever.

7 Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet realisatie nieuwbouw
brandweerkazerne Oranjepark - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de
gemeenteraad.

DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN BLIJENBURG
1 Inspreker niet geagendeerd onderwerp: voedselvoorraad en voedselvisie
Drechtstadboer
Besluit
Commissie neemt vooruitlopend op de door het college aangekondigde
voedselvisie kennis van hetgeen de Drechtstadboer aan informatie deelt.

2 Garantstelling blaashal hockeyvereniging DMHC - Raadsvoorstel
Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de
gemeenteraad.

3 Sociaal domein: Maatwerk huisvesting - Raadsvoorstel
Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk naar de gemeenteraad door
te sturen met een spreektijd van 2 minuten. Dan gaan raadsleden in op
aangekondigde amendementen van PvdD - GroenLinks en SP


