
Besluitenlijst Dordtse Dinsdag 14 juni 2022

CTOO - Kennismakingsbezoek aan Johan de 
Witt-gymnasium (locatie: Oranjepark 11)
Aanwezige CTOO-leden: mw Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren), dhr Stolk (VSP), mw 
Pichel (FVD), dhr van Leeuwen (PVV), mw Kruger (GroenLinks) en dhr Safranti (Denk); ook mw 
van Engelen (GroenLinks) en mw Schnabel (PvdA) waren aanwezig. Aanwezig namens Johan 
de Witt-gymnasium (in vervolg JdW): mw Vos en dhr Oehlenschlager (rector-bestuurder).

CTOO richt zich op (financiële) continuïteit en identiteit van openbaar onderwijs. Gesprek over 
leerlingaantal (767) op concurrerende onderwijsmarkt, omdat alle scholengemeenschappen op 
het eiland gymnasium hebben. 50% van de leerlingpopulatie komt van het eiland. JdW heeft 
conform Wet op het Voortgezet Onderwijs alleen een licentie voor gymnasium. Eventuele 
uitbreiding naar bijvoorbeeld Atheneum vraagt ook akkoord van andere schoolbesturen. Meer 
dan 100 medewerkers in dienst, ook 20-25 oud-leerlingen betaald vanuit Nationaal Programma 
Onderwijs-middelen. Financieel solide stichting zo blijkt uit het jaarverslag. Samenwerking met 
andere middelbare scholen is in ervaring minder dan gewend van oude school in Zuid-Holland. 
Ook samenwerking met andere openbaar onderwijs-stichtingen in Dordrecht is beperkt, zoals 
Stedelijk Dalton Lyceum. 

Openbaar onderwijs gaat over de waarden in het leven, het kunnen afwegen van keuzes, je 
kunnen verstaan met anderen. Geen verschil maken op grond van religie, sekse, achtergrond, 
huidskleur ed Dat interesseert de school niet, het doet er niet toe. Religies worden in balans 
behandeld. Speciale aandacht voor het Joodse geloof om oorlog te voorkomen.

Geïnvesteerd in ICT afgelopen jaren; dekkend WiFi-netwerk op locatie en laptop voor alle 
leerlingen. Functioneel gebruik van ICT-gebruik wordt aangemoedigd. Vorig jaar aantal leraren 
zien vertrekken, ook omdat koers van de school werd gewijzigd. Heeft ook aanwas van nieuwe 
leraren opgeleverd. Probleem is het landelijke tekort aan goede leraren, niet de financiën. 
Pleidooi om structureel te investeren in opleiden en aantrekkelijk maken van het beroep 
(vak-)leerkracht. 

 

Vragenhalfuur
Met betrekking tot de drie ingediende vragen heeft de heer van der Linden namens het college 
mondelinge informatie verstrekt.

Inzake de vraag over de 'energietoeslag' van fractie Denk: de heer van der linden geeft aan dat 
er voor de zomer een brief namens het kabinet ligt, met daarbij de toezegging namens de heer 
Heijkoop dat er voor de zomer een raadsinformatiebrief naar de raad komt.

Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling 
dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch 
en beschikbaar stellen van krediet - 
Raadsvoorstel
De commissie krijgt een technische briefing om de gehele raad op gelijke vlieghoogte te brengen 
bij dit langlopende project. Op 21 juni praat de commissie in een rondetafelgesprek met 
belanghebbenden, omwonenden, grondpachters en ondernemers verder over dit onderwerp. Op 



een nader te bepalen moment na de zomer komt het onderwerp terug op de agenda van de raad 
voor verdere inhoudelijke en politieke bespreking. 

Gesprek met HVC over de toekomst van het 
warmtenet
Commissie heeft zich op basis van presentatie door heren ten Elshof (directeur Duurzame 
Energie), Heussen (gebiedsmanager in Drechtsteden, business manager) en Brugman 
(strategisch adviseur) van HVC laten informeren over de organisatie van HVC als publiek 
warmtebedrijf; ontwikkelingen in techniek en bronnen; ontwikkelingen in governance en wettelijke
taken en de tariefregulering en tarieven van het warmtenet. Verdiepende vragen zijn gesteld over
de prijsbepaling van warmte en de toetsingsmechanismes die landelijk zijn ingesteld om te 
voorkomen dat misbruik kan worden gemaakt van de monopoliepositie. HVC legt in het 
jaarverslag verantwoording af over de drie verschillende business-units waar onderling geen 
kruissubsidiëring wordt toegepast. Dat betekent bijvoorbeeld dat de afvalstoffenheffing geen 
investeringen in warmtenet compenseren waar niet iedereen op is aangesloten. HVC hanteert 
één landelijk tarief voor GJ. In de binnenstad van Dordrecht kan technisch gezien geen 
warmtenet worden aangelegd. Tot slot is ingegaan op de garantstelling door de gemeente, dat 
destijds is opgezet omdat organisatie is gestart zonder eigen vermogen en op deze wijze 
financieel robuuster kon worden. In 2028 wordt keuzemoment voorzien voor betrokken 
gemeente(n) met dergelijke constructie hoe hiermee verder te gaan. 

Zienswijze Begroting 2023 en Jaarrekening 2021
Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd - Raadsvoorstel
Commissie besluit de zin "Mogelijk dat we op basis van de cijfers in de 1e bestuursrapportage 
2022 onze mening bijstellen" te verwijderen uit de brief en hiermee het raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering. 

College is gevraagd om, met het oog op het loslaten van de financiële solidariteit vanaf 2023, een
lokale duiding te geven op de bestuursrapportage, zodat de commissie het effect van de 
maatregelen goed kan monitoren. 

Op verzoek van de commissie wordt een themabijeenkomst ingepland over Veilig Thuis, waarbij 
de opmerking wordt gemaakt te waken niet te diep in uitvoering te duiken en op details in te 
gaan, maar een programma neer te zetten op hoofdlijnen zodat de commissie (gemeenteraad) 
na afloop weet waarop te sturen. Raads- en commissieleden die geïnteresseerd zijn om zitting te 
nemen in de Regionale Raadswerkgroep Jeugd worden gevraagd zich per fractie te melden bij 
de commissiegriffier. 

Uitgangspunten en scenario's 
bomenonderhoud (consultatie)
 De commissie bespreekt de startnotitie bomenprogramma beeldvormend en gaat in gesprek met
insprekers die het Bomenmanifest van Platform Duurzaam Dordrecht, IVN, de Bomenridders en 
Stichting DE STAD vertegenwoordigen. Het manifest 'Bomen spannen de kroon' wordt 
aangeboden aan de voorzitter. De commissie geeft input mee voor het opstellen van het 
definitieve bomenprogramma, welke eind 2022 in de raad wordt besproken.



Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch" - 
Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel Balanceren in de Biesbosch oordeelsvormend en stelt
vragen aan de wethouder. GroenLinks en de Partij voor de Dieren geven aan te overwegen een 
motie in te dienen, waarna de commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk door te 
geleiden naar de raadsvergadering op 5 juli. 

Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie - 
Raadsvoorstel
Er vindt een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de brandweer, de politie en de 
ambulancedienst over het effect van 30 kilometerzones op de aanrijtijden van de hulpdiensten.

De commissie concludeert dat de beeldvormende fase over het raadsvoorstel is afgerond en dat 
het voorstel naar de oordeelsvormende fase kan. Oordeelsvormende bespreking zal in 
september worden geagendeerd.

Burgerinitiatief over aanpak parkeerproblematiek 
Sterrenburg I Noord

Alle fracties zijn van mening dat er te lang getreuzeld is en dat er snel een oplossing moet 
komen voor het parkeerprobleem in de wijk. Over wat de oplossing zou moeten zijn 
verschillen de fracties van mening, uiteenlopend van uitbreiden blauwe zone en invoeren 
betaald parkeren tot het probleem oplossen bij de bron; op het Gezondheidspark. Ook over of 
de bewoners moeten betalen voor een eventuele parkeervergunning verschillen de meningen, 
van wel betalen vanuit het idee van gelijke behandeling van alle wijken en de mening dat 60 
euro per jaar een schappelijk tarief is tot een gereduceerd tarief of het gratis maken. 
Verschillende fracties opperen om het in elk geval de eerste paar jaar gratis te maken, als 
geste richting de bewoners omdat zij al zo lang op een oplossing hebben moeten wachten. Er 
zijn nog vragen over hoe wordt omgegaan met Gymnastiekvereniging Sparta, SDK 
Kinderopvang en andere instellingen in de wijk. En het college wordt opgeroepen in gesprek 
te gaan met de werkgevers op het Gezondheidspark.

Wethouder Van der Linden antwoordt dat er alleen een oplossing voor Sterrenburg Noord kan
komen als er een toekomstvaste oplossing voor het ziekenhuis komt. Daarover is hij nog in 
gesprek. Dit wordt naar verwachting in het najaar afgerond. Omdat dit gesprek nog loopt 
wordt al zo lang met de bestaande blauwe zone gewerkt. Dit kost jaarlijks ongeveer 80.000 
euro. Een blauwe zone moet je niet inzetten als permanente oplossing voor een groot gebied 
zoals een hele wijk. Dan moet je kiezen voor parkeerregulering. Een wijk gaat zelf over het 
wel of niet invoeren daarvan. De volgende stap is wat het college betreft dan ook de wijk een 
uitspraak laten doen of er parkeerregulering moet komen. In Sterrenburg Noord geldt in 
beginsel het tarief van 60 euro per jaar, zoals eerder door de raad vastgesteld in de 
parkeerverordening. Dit tarief is niet kostendekkend. De raad kan en moet zelf bepalen wat 
een parkeervergunning gaat kosten. Met de handtekeningen bij het burgerinitiatief gaat het 
college het stappenplan in werking zetten. Dit kan, als het proces goed loopt, eind van het jaar
worden afgerond. Instellingen in de wijk maken onderdeel uit van dit proces. 



De initiatiefnemers hebben de raad om een uitspraak over het tarief gevraagd. Die uitspraak 
moet de raad dan ook nu doen. Dit kan ook van invloed zijn  op de enquête die, als onderdeel 
van het stappenplan, in de wijk wordt uitgezet. De meningen over het tarief verschillen 
dermate dat wordt afgesproken dat het burgerinitiatief als bespreekstuk naar raad van 5 juli 
gaat, zonder ontwerp raadsbesluit. Via moties kan de raad dan uitspraken doen over het 
tarief..
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